
Ицо Петрофф. президент на „Арт Рок Център**, говори 
ференция 6 „София прес“ за поредния концерт, организиран от цент

иа преекон- 
цеитъра. Проява

та се нарича „Три дами ни гледат от небето*4 и е в памет на Леа Иванова. Паша 
Христова и Зорница Попова. Времето е 26 октомври, мястото - зила „България“. 
Съорганизатори са Агеиция „Музика“ и Мияс §1аг$ - организация, създадена от 
българи, живеещи в Хамбург, която всъщност финансира проекта, финансови 
причини довели и до отказа от зала 1 на НДК: наемът от 100 000 лева бич непоси
лен, плюс използването на тяхно озвучаване, плюс подкупите... - и Ицо Петрофф 
се пренесъл в зала „България“.
Избрали деня за размисъл - 26.X. - за да не се смесват с политическите страсти. 
Изобщо г-н Петрофф заяви, че е извъи всякакви политически течения, просто за- 
щото промените се извършват на принципа „стани да седна“.
Самият концерт за Леа, Паша и Зорница ще протече в гари блока. Първият би 
могъл да се нарече „Млади изпълнители пеят Паша Христова“. Дванайсетчленно 
жури с председател Йорданка Христова ще определи най-добрия „кавър“. Във 
втората част ни концерта певици от средното поколение - Кристина Димитро
ва, Елвира Георгиева, Евелини Балчева, Нели Рангслова - ще изпълняват песни на 
Зорница Попова. На финала, памет за Леа Иванова, се очаква ..ярко присъствие“ 
да имат Еди Казасян, Ви.ли и Хилда. Ще се включат още Васил Петров, Васал 
Найденов и Емил Димитров. Ицо Петрофф е говорил и с Чочо Владовски, който 
не вижда пречка те с Лили Иванова да участват.
Предвижданията са публиката да бъде от хора отдавна свързани с естрадата - 
на тях ще бъдат изпратени 200 покани. Отделно ще се продават 300-400 билета 
по 100 лв. Ако не успеете да се доберете до залата, Ицо Петрофф каза, че през но
ември може ди/р^2рщеединдзак*бв концерт. Георги Илиев

Мисис Уорън като урок
гайстор на 

сценичния разказ Леон 
Даниел и с последния си 
спектакъл „Професията 
на мисис Уорън“ от 
Б.Шоу, поставен в ка
мерната зала на Младеж
кия театър, разказва ед
на история. Историята 
за живота на мисис Уо
рън, съдържателка на 
публични домове в някои 
от големите европейски 
градове и отношението 
към него на дъщеря й мис 
Виви Уорън. Като сю
жет това е сюжетът 
„бащи и синове“, който 
при Шоу може да се наре
че „майки и дъщери“ 
(модна в края на века те
ма за женската еманци
пация). Разбира се, изво
дът за тоВа „кой е прав“ 
е оставен на зрителя, но 
недвусмислено му е обяс
нено, че моралният па
тос на дъщерята може и 
да е искрсн, но това не 
означава, че тя знае ця
лата истина. Причините 
са много и предимно со
циални. Социалното пос
лание за това. че е необ

ходимо внимателно да се 
анализират причините за 
разочарованието в ос
новни морални опори или 
липсата им в моменти 
на обществени кризи, 
вместо да се обвиняват 
просто родителите за 
тях, е и посланието, кое
то преди повече от век 
самият Шоу отправил 
към съвременниците си. 
Посланието-урок е: че 
вината за порочната на
лична социална организа
ция е колкото на органи
заторите, толкова и на 
„зрителите“, които не 
бива да забравят, че съ
що са участници и също 
са отговорни за нея. Из
лишно е да се коментира 
очевидната актуалност 
на подобно твърдение. 
Леон Даниел поставя 
Шоу и като „пиеса-урок“ 
по урока на Брехт, за то
ва как се поставя пиеси- 
урок: без страх от дидак
тика, без ди се крие „чер
ната дъски“ и все пак за
бавно, без излишен психо
логизъм, но с ясни харак
тери и т.н. Обаче предс

тавлението-урок, от ед
на страна, и тъкмо подо
бен урок, от друга - са 
от онези „исторически 
уроци“, които дори добре 
научени и добросъвестно 
приложени не винаги са 
довеждали до ефективен 
резултат. Разочаровани
ето от тях особено във 
втората половина на на
шия отиващ си Век още 
повече усилва скептициз
ма към подобна дидакти
ка. Ползата от препода
ването на подобни вечно 
„ненаучени уроци“ е не 
толкова в тяхното пов
таряне, колкото в тях
ното актуализиране. За- 
щото за онези, които ги 
знаят и са ги прилагаш, 
повторението е ненуж
но, а за „незнаещите“ 
„урокът“ щс остане не
разбираем поради негова
та неадеквитност като
език.
В „Професията на мисис 
Уорън“ всичко е правил
но (овладяна и работещи 
за представлението про
фесионална рутина на 
Искра Радеви и Рашко

и Стефан Лютаков
графика и скулптура в СГХГ 
25 септември - 20 октомври 1996 
Цени от 20 000 до 900 000 лева

Д-р Кръстьо Кръстев. 
Съчинения, том I _
Съставители
Любомир Стаматов, Симеон Янев 
Просвета, София, 1996 
Цена 190 лева

Младенов, странна за 
Албена Георгиева) и по 
правилата на вече класи 
ческия социален театър 
но в тази си правилност 
е крайно скучно. Сценог
рафията на Радина Близ- 
никова, разположена пред 
очите ни. какпю и доста 
буквалните костюми, 
отразяващи края на века 
отчуждават „урока" чре 
театралната си бута- 
форност и усилвит доса
дата от него. Прослову
тото остроумие на Шоу 
неговите „излетели“ от 
диалозите му фризи и 
афоризми, зиедио с адек
ватния им сценичен ко- 
мизъм понякога носят 
трогателностти на 
„старите ленти". Това 
винаги крие опасността 
да накара „учениците- 
зрители“ да възприемат 
и самия урок и следова
телно онова, на което ги
учи вмеспю като безс
порно важно, просто ка
то скучно минало, а по
казалката като аксесоар 
от музея на педагогика
та. лВиолети Дечева

КП в България
- радиото, което се вижда, 
отпразнува първия сирож 
ден ден. Подарени му ояха 
още 15 минути ефирно вре
ме. Ще ги използва, за да ни 
говори повече за собствена 
та ни страна и да ни приоб
щава към света.
Хората отвън ии гледат, 
вгледай се в тях и ти - то
ва е многозначителният 
поздрав и мамск(!) ни воде
щите към събеседниците, 
които канят. Студиото на 
улици „Левски“ наистина е 
почти прозрачно, с големи 
стъклени прегради и про
зорци. Вярно е. всичко се 
вижда и те виждат. Тика че 
невъзможно е, кога то гово
риш пред микрофона на 
КП. да се чувстваш удобно
изолиран. Въпреки артис
тичния френски уют.
От 16 септември КП се <»6- 
ръща с ново лице към слу
шателите си. Амбицията 
на повита програмна схема

чрез радиото все по-точ
но да се долавя онова, кое
то се случви навън. И все 
повече иа стават онези, ко
ито се вслушват във всич
ко. каста ии съобщава, раз 
азва или изпива КП. Дано! 

ЧРД1
Елена Дригостииова

Балканска гражданска 
мрежа
На 21 Ш.М. инициативен комитет, съставен от Иван 
Кръстев. Александър Кьосев, Ивайло Дичев, Юлия Гурков* 
:кя. Вя итрий Русшов. Васил Гарниюв и Деян Кюранов ще 
учредят ,Балканска гражданска мрежа", чийто манифест 
публикуваме по-долу:
Защо Въпикня Балканската гражданска мрежа?
Поради особеностите на испн^ричсската конюнктура балкан
ските страни се характерипфат с противоречие между об
щия ку лтчрен фон и цдео чо.плипе на е китите Докато насле
дената от мноапиашаошлмнве империи бсскнфаеваи битива 
култура е обща за цяла Югоизточна Европа, принципът ня и> 
граждане на .восокти* култура на *лладите национални дър
жави, възстановени или създадени пре * последните два века. е 
яростното, агресивно разграничение от съседите. С.ледствия- 
ти днес са колкото смешни, толкова и страшни - като поч
не м от символичмите войни за звездата на Ачександър Маке
донски. за братята Кирил и Методий ала за Крала Марка, и 
стигнем до етническото прочистване с чед балканските и 

клавски войни, до напкавемоою преименуване, до стари
те и но йц конц.1агсри.
Новата история на сравнително бедните и слаби във военно 
отнечи сиис строи и скп региона се приви ж д а и щяю подчинена 
на Великите сили Вследствие на това дискурсът на местни
те елити има по правило двоен адрес: от една стуан». балкан
ската интелигенция се обръща към гражданите си, от другя, 
търси да привлече на своя страна общественото мнение на 
Великите сили, да представи народа си като невинна жертва, 
а съседите да очерни. Съвместно гражданско действие ала 
просто неидеологизиран дебат между оазкански е шпга е 
трудна работа - обикновено подобни инициативи се сфгамккзц* 

т_ 8 столиците на самите Велики сили.
кзйствено е ц положението на тези елити по оопюикнве на

европейската цивишзация. Макар и да са люлката на тази ци- 
вишзация. ба чклнс к ите страни през цялавка си нова история 
живеят В сянката на културен комплекс. Общо място е, че 
трябва да сс навакса изоставането, да се дошт европейски- 
я т Запад, трябва колкото се може тхкоро да се изтрият 
следите от < ъ: манскоспо минхло. Еп>? защо б*лканският инте- 
лектуалец често избягва колегите от регцона. върхх дплгата 
нация или епиюс той проецира Всички сне зи срамни оа.мйзжжи 
черти, които той опитва да залти в себе си. Така омразата 
към собственото аз преминава И омраза към другия - една ом-

Кза. която често стига до расизъм.
чипролното паложеиие на България на Балканите, натрупа

ният опшп в балканските тследвания и умерената й полипги- 
ка на сквидистаиция спрямо съседите правят София идеално
то място за едно първоначално осмоваване на асоциацията. 
Самият принцип на органи иция тип „мрежа“ ще предполага 
впоследствие децсмтрал1мирамс. асоциираме на рИ-мормвма 
звена в една комуникационна система
Цели и приоритети на дейността
Бхлканскат.» гражданска асоциация си п«пиВя за цел да стои- 
му.лира пазноооразни граждански инициативи, да организира 
срещи, фору ми и съвместни пуб ликации. в които да бъдат дис- 
ку тирани проблемите на съвременната политическа ситуа
ция и иа международния икономически обмен, на историята, 
цдентичжхзппи и колективната памет, на ролята на медии
те и интелектуалците в съвременния свят. Це лта на подобна 
активност е системната намеся в лишените оо рсалма кому- 
никативност пубхични пространства на балканските страна 
Остра е нуждата днес в европейския югоизток от преодоля
ване на изо лацията, а често и конфронтацията на балкански
те инте.лектуллци и постепенното изграждане на мадтцио- 
налмо регионално и европейско самссъзнание и публично мне
ние. В този смисъл инициативите на организацията ще бъдат 
граждански коректив спрямо момооолизираиите от правител
ствата. от официалните държавни институции и от мощни
те националистически идео.лоеии контакти между балкански
те с т ра н и и народи.
Ба лкажжапи гражданска мрежа не се вижда и няма да бъде кон
курент на нипю един от многоброймитс балкански институти, 
центрл«ве и дру жества. пръснат и из региона Тъкмо обрлтжадю 
- тя се ръководи от амбицията да създава хортошпална зтежа 
от Връ йи между наличните организации зяннмавлнп» ое с Бал 
камите Целта е да се поешиаме испосрсдствем контакт, обмен 
на информацията и конкретни съпфудничество.
Мрежата ще се ръЬЧюди от три осн«-*вни приоритета:
1. Намесата В публичното п|К'странство изисква активна ме 
дивна политика: създаване па радио- и телевизионни емисии, 
^мостове“ и регионални и здания, ефективно използване на на
личния либерален печат в ра ицчнитс стрит Особено внима
ние ще се отдели на най-.либералмота съвременна идея .Ин
тернет". която найчлъпзо, евтино и безпроблемно може да 
създаде един истински виртуален балкански граждански фзрум 
в реалмо време. Ще се работи по създаване на база данни по 
балкански изследвания, текуща информация за либералните 
балкански инициативи, а оо-къстз и на с.лсктронно списание.
2. Нпн^мта гксока на работа щс бъде свързана с их ледова- 
пзелски програми, коипн* ще заемат както акшужлни въп^хки 
на политиката, икономикапъ!. идеологията и ку лтурата ка 
балканския регион, така изследвания, посветени на онзи пош- 
тико-цспмричсски и ку лтурно-исторически контекст, който 
прави днешната ситуация такава, каквато е. Г ражданската 
асоциация ще разраства свои соЛлпвсми иъ лед» Аате леки 
прлчкти. но ще служи и като свъ|»зващо звено между налични 
изследвания, провеждани ога дру ги структури к^ч^шицията 
на ик-ледовате леките лсалпч щс бъде осъществявана чрез 
конференции, срещи, какпад и чрез ефективна медийна полити
ка за пропагандиране на резултатите от и ч ледванията.
3 Третият приоритет в деймостта на мрежата ще бъдат 
нейните обраювате.лни програми, осъществявани със съдейс
твието на Н»»в български унивцкитст в контакт с висиюязе 
учебни заведения на балканските спфани и на други чуждест
ранни лмивс^чънх-ти Г^кдвижда се образователните п|Х%'|ла- 
ми да лх превеждат на език п«<|Х'дник (английски евентуално 
френски, немски или руски) и да бъдат адресирани към регио- 
мл лиани и надрегиж&лнапи академична аудипюрия, интересу
ваща се от сврлзпеОския нмотток, Ще бъдат привличани из
вестни преподаватели »мп балканските страни и световни 
специалисти, занимаващи се с та «и п|хчхлсмапшка ккадемич 
пата политика на тс щ обра ъвалк лни програми ще се к«чщсн- 
трцра В лчщпм знанието за Балканите да се създава и препо
дава «чнвьд форл1и|ъиципзе (и деф»рл1иращите) го рамки на на- 
циона,лните идсо л»чии. като унивспситепхжо ииние и едзи 
и зераждлщи се нов<1 реаиона,лна и европейска идентичнехт 
Трите приоритетни оси на работата щс бъдат тясно свърза
ни: резу лтатите от иклсуоватслските проекти ще бъдат

шсяЯани чрез гражданските медийни инициативи, гражданс
ките дискусии и срещите между интслсктуилците ще бъдат 
инпи'г,щ|х»ни в обраювате.лмия процес.



К5АТУРА 2
Човекът-чайка или желанието 
да не бъдем себе си

Тази книга можеше да се 
появи в руската литерату
ра от пъпвата четвърт на 
нашия век - още една при
казка за известния буревес
тник. През 1970 г. обаче тя 
е вече написана от амери
канец. при това професио
нален летец. Различно е гс- 
ополитичсското простран
ство. в което избуява ро
мантичният мит за изклю
чителната личност; еднак
ва остава колективната 
наг.ласа към героичен скс- 
паизионизъм, която владее 
въображението на големи
те нации е имперски пот
реби» мгт и и световни амби
ции Разбира се. откровено 
присъстват месианистич- 
ни идеи. чийто път назад 
отвежда към традициите 
на библейския текст по- 
откровено към Новия За 
вет с образа на Исус-Учи- 
теля. по-скршпо към Ста
рия Завет ц неговите влас
тни пророци-будители 
Чувства се, че книгата на 
Ричард Бах е създадена по
времето, когато се готви 
да разцъфти приключенски
ят фантастичен трилър 
от типа ЧсждззАчднн Аш- 
ни. Епизодът например, в 
който Старейшина Чанг

обучава Джонатан Чайка
та в способността аа пре
нася тялото си във време
то и пространството 
единствено със си ката на 
дути. напомня много една 
твърде известна сцена е 
Люк Скайуокър (даже име
то му поражда аналогични 
алюзии) и странния Йода.
Влиянията в текста мо
гат аа бъдат усетени и в 
посока към някои популяр
ни варианти на будизма, 
към други източни филосо
фии. но все още няма да сме 
ка зали нищо за истинското
усещане от прочита на та
зи книга. Успеем ли обаче
да забравим за малко своя 
краевековен скептицизъм, 
да надделеем потребност
та да* се търсят винаги ге
неративните механизми на 
удоволствието, ще ни ос
тане приятният опит, че 
сме се докоснали до ро.ман- 
тиката у себе си -Джона
тан Ливингстън Чайката“ 
властно оплита желание
то на всеки модерен човек 
да не бъде това. което е. 
да повярва, чс .съществува 
и нещо повече от яденето, 
боричкането или в частта 
в ятото**. Следвайки извив
ките на удоволствсната

героична идентификация, 
започваме да откриваме, 
чс .именно скуката, стра
хът ц гнетът правят жи
вота ни толкова кратък", 
че смс станали доороволни 
пленници на едно ограниче
но тяло. докато нашата 
-истинска природа. съв,»р- 
шена като нснаписано чис
ло, живее едновременно 
навсякъде в пространство
то и времето", че истинс
кият човек е -съвършена
та идея за свобода и полет, 
неограничавана от нищич
ко". Човек - това звучи гор
до. бихме могли да добавим, 
макар и през скоипк на 
своя горчив колективен 
опит.
Книгата на Ричард Бах, 
както ц митът, спих) само 
на крачка от идеологията. 
Нейното притчово посла
ние лесно може аа бъде 
вплетено в мрежата на 
различни социални страте
гии, да бъде разчетено с 
шифъра на различни идейни 
модели. Но пак както ми
та тя пред-хожда идеоло
гията и въздейства върху 
несъзнаваната потреб
ност на човешкия индивид 
да бъде индивидуален - 
единствен, невероятен, не

повторим, т.е. всичко оно
ва, което той не може да 
бъде. но желае да бъде по
вече от всичко на този 
свят в регресивните пори 
ви на своята инфантилна 
мания за величие Удиви
телно е в каква висока 
степен книгата сублимира 
регресивните аспекти на 
човешката психика в кра
сиви видения на идеалното 
Тя се чете като поезия, 
всъщност тя наистина е 
поезия ни копнежа по не
възможното. при това без 
да бъде открито санти
ментална или поучителна. 
Романтично-поетическа
та илюзия дължи м ного на 
Ръсе л Мънсон и неговите 
фотографии, които изг
раждат един допълнителен
свят от образи, от роман
тични видения на идеята 
за полет ц съвършенство 
Изобщо, хубаво е докато 
четеш тази книга, защото 
обикваш себе си; лошото 
идва, щом затвориш пос
ледната страница.

Милена Кирова 
Ричард Бах. Джонатан 

Ливингстън Чайката. 
Превод от английски 

Нели Константинова. 
Изд. Кибеа. С, 1996.

и път
К София ,ч5стуКат пйк»рби от 
Международния детски худо
жествен конкурс „Лидицс".
Те са експониршш в Нацио- 
налния дворец на децата от 9 
октомври до 3 ноември. 
Лидице 95 представя детски 
творби от миналогодишната 
си изложба - 23-та по ред. в 
която участват 53 страни 
оп» 5 континента. Из ложба- 
та е посветени на 100-гоуиш- 
нината от рождението на го
лемия хуманист Пршемиел 
Питер. жхитс л на омена на 
тзавитслството на Израел 
Германия и на чешкия орден 
„Т. Г. Масарик“. По времето 
на Втората световна война 
той е евангелистки свещеник
и като такъв спасява еврейс
ки деца. а след войната при 
изтеглянето на немците, 
прави същото и за немски де
ца.
Детското творчество, кое
то всеки желаещ може да по
сети и разгледа в Двореца на

?ецата. е бил»» изложено през 
995 г. в окръжния мрей в 

градовете Клмно и Мост 8 
Чешката република. 
Организатори у нас на тези 
три поредни изложби са изда
телство „Млада фронта" - 
Прага, Министерството на 
външните раГхзти на Чешка
та република. Общинският 
съвет 6 Лидице. Чешката ко
мисия за сътрудничество с 
ЮНЕСКО. Министерството 
на културата и Министерст-

За вото на просветата на Чеш
ката република и Чехословаш
кият институт за връзки с 
чужбина. Ихложбата ее осъ
ществява и с подкрепата на 
ЮНЕСКО в Париж.
Най-гч» лямата награда на 
Международния детски худо
жествен конкурс Лидице95 
това е медалът „Розата на 
Лидице“. Получили еа го деца 
от ?\встра.лия, Етиопия, Ру
сия. Обединените арабски 
емире тва. Китай, Словакия, 
Египет, Бирма. Шри Лаика, 
Литва, Тлрция. Молдова. Бан
гладеш. Йордания. Словения. 
Полша. Нова Зе.ландия, Южна 
Африка. Монголия, I ермания, 
Албания. Румъния. Украйна, 
Швеция и България. Бъл;и»ре
ките деца получиха два меда- 
.ла „Розата на Лидице“. 
Словашкият институт в Со
фия и Съюзът на архитекти
те в България представят из
ложба на Иозсф Баюс - „Обек
ти и композиции“ в Централ
ния дом на архитекта от 3 до 
20 октомври.

Авторът е роден пез 1958 г. в 
град Кожмарок (Словакия). 
Завършил е средно училище по 
текстил и Художествената 
академия в Братислава, къде- 
то е преподавател от 1990 г 
Има самостоятелни изложби 
и участия в общи в Словакия, 
Чехия. Унгария, франция, 
Полша. Германия. Белгия, 
Италия и Канада.
Ихложбата представя ком
позиции и обекти, включени в 
два цикъла: „Докосвания" • 
от I до VII. от 1994-1995 г. и 
„Пигмеи" 1-ХУ. ЙозеА Баюс 
работи с материали, които 
не са скъпи и необичайни: пла
тове, или по-точно цветни < 
късове, конци - пъстри, хар
тия. бои. п даже и безцветна 
лепенка.
А в двора на Дома на архи
тектите доцентът по текс
тил е опакова.! три дървета

същите материали, с кои
то е създал и експонатите 
от настоящата изложба.

Патрик Галоа - световноизвестен флей- 
тист. французин, има издадени голям брой компакт
дискове (преди 5 г. е подписал договор с „Дойчс гра
мофон"), свири с най-големи му зиканти. 40-годишен 
Логичният въпрос е: как тогава е успял да стигне 
чак дотук, като си знаем на кой хал сме с беднотия- 
та. Отговорът е единствено възможният засега: с 
неоценимото съдействие на френския културен инс
титут и любезността на няколко спонсопи А удов
летворението беше наистина голямо. Освен това за 
пореден път се убедихме, че международно признание 
в днешно време се добива само с изключителни ка
чества
Ако трябва да побера впечатленията си от свирене
то на П. Галоа само в две думи, те ще бъдат лекота 
и изящество. Човек наистина остава поразен от сво
бодата на изпълненията му, сякаш неоритеснсни от 
никакви технически проблеми. Всичко се лее по най- 
сстествсн начин, без напрежение, като красива игра, 
обърнала гръб на предразсъдъците, че към класиката 
би трябвало да пристъпваме задължително със сери
озна почтителност, като към достолепсн паметник. 
Напротив. Галоа ни приканва съучастнически да се 
порадваме на тази красота по най-нспосрсдствсн на
чин, да я усетим близка и ласкава. Дори бляскавата 
сц вирту озност флсйтистът подчинява на този 
стремеж. Той не желае да ни смайва с техническа ак- 
робатика (макар че може), не ни кара да следим с 
притаен дъх „преодоляването“ на трудностите, ка
то на състезание. За него това е само средство, не
обходим път към музиката.
Една подробност, която не е без значение - Галоа
свири на дървена флейта, 
пред кристалния мс1 
то. Убедителен,

:дпочита мекотата 0 
на среброто и злато- 
предпочитание, защо

то съумява да извлече от своя инструмент една по
забравена топлото.
Чухме той флейтови концерта - двата Моцартови и 
един от К ф. Ем. Бах. За инструменталист от него
вата величина това явно не представлява проблем. 
(Иначе за практиката на духачите солисти си е голя
мо изпитание!) А Галоа имаше нелеката задача и да 
дирижира изпълненията. Сложно с. когато това се 
случва с почти непознат оркестър, когато липсва 
спойката, раждаща се след продължителна съвмест
на работа. Затова и нс би трябвало да бъдем особено 
критични към някои от пукнатините в ансамблово
то звучене. Партньори на Галоа бяха „Софийски со
листи", а това е състав, който работи по един съв
ременен начин върху проблемите на звука, фразиране- ! 
то, на стила. Така че оркестър и солист успяха да се 
„срещнат" по отношение на естетика и възгледи за 
музициране. Това дори само по себе си вече е успех. 
Особено като се има предвид, че П Галоа е предста
вител на онази млада европейска генерация, която е 
изключително грамотна в теоретичен план и която 
има зад гърба си дългогодишни и органично усвоени 
традиции. Освен това е и обзета (вече и по необходи
мост) от неудържимата тенденция към почти нечо
вешки перфекционизъм.
Ето как всъщност този концерт се превърна нс само 
в прекрасно изживяване за всички в зала „България“, 
но стана и повод за размисъл и неизбежни съпостав
ки. При тази наша принудителна изолация е поучи
телно да знаем какво се случва по широкия свят, и то 
да го усетим на живо. нс чрез отстранеността на за
писите. Само по този начин може да се избегне успо
коителното самозалъгваме.
Тъжно е, че се случва рядко, много рядко...

Юлиана Алексиева

ТрЧ нс€1ш.мшш фи.с»а ие е 
книга като книга. Не салю ш- 
щото авторшпе й са актьорът 
Руси Чанев и сценографът Мла
дея Младенов. Не и зашопю съ
държа три сценария, писани 
през 70-те и 80-те и останали 
на хартия: Д1етште Викат до 
съмване“ (1972), „Чарш“ (1979), 
„Оскар пристига в Мадрид“ 
(1984). Не и защото е издадена 
от Дшеноак прсс*4 - издателс
ка къща за специализирана на
учна литература (и с помощта 
на много приятели). А зашито 
иска да превърне своите чита
тели в зрители. Премиерата й 
се състоя на 13 октомври в ка
фенето па Сдружението ни 
българските писатели в къща- 
та-млзий Л боров“ Стана ку-

Г.Д.

Димитрина Ветова

Марчел Янко. 
АбстроЛтми конструкцияПоглед към съседите

I _ като отдадох дъ лжи- 
бото внимание на „Осъде
ният на смърт идва", сега 
ще се спра на два филма, 
които тематично са му 
близки. „Ефи Брист" на 
фасбиндср бе показан по 
БНТ на 8 октомври, а 
„Мъртвецът“ на Джим 
Джармуш - по ОРТ на 13. 
.Ефи Брист“ (по едноимен
ния роман на немския кла
сик Теодор фонтанс) е ис
торията на интересна, 
нестандартна млада жена. 
търпяща крах в борбата си 
за пълноценно съществува
не и самоутвърждаване. В 
схватката с обществени
те и морални предразсъдъ
ци на особено закостеняло
то германско общество 
от края на XIX век тя се 
оказва самотна и изолира
на и следва неизбежно да 
загине за да заплати за ос
кърбленията, които му с 
нанасля. От нея се отри
чат всички - от съпруга до 
собственото дете. Дори 
родителите, приемайки я 
обратно в дома й. всъщ
ност я укоряват и осъж
дат. Всички, освен Ефи. са 
повече или по-малко крепи- 
тсли на консервативната 
социална система, в името 
на която потискат дори 
добрите си качества. А ин
дивидуалният бунт е сма
зан насилствено и не след
ва да приемаме на вяра сло
вата на видимо примире
ние на «-ероинята във фина
ла на филма В тях се крие

Смърт в черно-бяло
безмилостно осъждаща 
ирония.
Най-но^ай-новият плод на неспо 
койния талант ни Джим 
Джармуш е съвсем пресен 
филмът излез на екран в 
началото на пи «и година и 
ОРТ е за завижуанс. че 
толкова скоро успя да го 
излъчи. (Добър пример за 
подражание от страна на 
БНТ.) Привидно „Мъртве
цът* е уестърн. Само че 
най-особеният ни света. 
Изпълнената с трагико- 
мични обрати одисея на 
младия счетоводител, из
лъган. че му се пази място 
в миньорско предприятие в 
малко градче из Дивия За
пад. е претекст за изслед
ване същностни историко- 
фи л»<офски мотиви, теми,
мито логични наслоения в 
един обобщено-ус ловен За
пад от края на миналия 
век. Както впрочем оби
чайно при Джармуш. още 
от дебюта му „По-стра
нен от рая" (1985). Само 
че тук допълнително обви
ти и окъпани в магичност- 
та на древшнзндиански ми
то,логически мотиви ц по
веден ски парадигми с хиля
долетно съществуване. За
това истински главен ге
рой е странният индианец 
с прозвище Никой, своеоб
разен Вергилий на младия 
човек из кръговете на не
говия ад - до края на този 
живот, който е начало на 
новото пътешествие на 
душата.

Заявената в началото бли
зост на трите филма е 
във в ластното присъст
вие на темата на смърт
та. Като основно състоя
ние на всичко материално, 
към което то се завръща 
след краткия опит (мигно
вен спрямо вечността) за 
непривично състояние, на
речен живот. Мисля, че и 
спиритуали »мът обединя
ва трите филма - истинс
кият живот е достъпен 
само на душата. Всъщ
ност значите лното изкус
тво Винаги е третирало 
смъртта като най-важна 
тема за художествено изс
ледване. Защото нему е 
чуждо повърхностният оп
тимизъм на кича, който 
ни залива напоследък, 
филмите на фасбиндср и 
Джармуш са близки и с ра
финираната естетика ни 
черно-бялото си изображе
ние, с тънката стилизация 
ала старинни дегеротипи, 
придаваща и на двата осо
бена магнетична сила на 
внушението, и доказваща 
за сетен път. че както в 
изобразителното изкуст
во графиката има равни 
права с живописта, така и 
в киното, въпреки залива
щата ни шарения от голе
мия и малкия екран, черно- 
белият филм. особено в ръ
цете на големи майстори, 
продължава да е източник 
на естетическо наслажде- 
ние.

Тодор Андрейков

1жНге 1п1егпа11опа1е 
1етерш71ур<г 
Брой /А 7996 
фондация
Отворено общество 
София, 1996 
Цена 100 лева

Марин Пундев 
България, Лмерикщ Русия 
Издателство 
весела Люцканова 
София, 1996
Цена 450 лева

Едуард Луси-Смит 
Речник на термини на из
куството
Превели от английски 
Ярослава Бубнова, 
Лъчезар Бояджиев 
ИК Петър Берон 
Цена 600 .лева

Дидие ван Ковлар 
Билет в една посока 
Превела от френски 
Нина Вснова 
ИКХе.нус 
София, 1996 
Цена 135 лева

Художник, архитект, автор 
на различни текстове, свър
зани с изкуството, Марчел 
Янко (1895 - 1984) е една от 
централните фигури на ру
мънския модернизъм през 
1920-те и 1930-те години.
По повод на 100-годишнина- 
та от рождението му бс 
открита ретроспективна 
изложба в едно от реконст
руираните крила на Нацио
налния художествен музей в 
Букурещ. В сътрудничество 
със Съюза на румънските 
архитекти музеят проведе 
на 27 и 28 септември тази 
година международен колок
виум, посветен на яркото и 
разностранно присъствие на 
Марчел Янко в средите на 
дадаиститс в Цюрих и Па
риж (1915 - 1922), в художес
твения живот на Букурещ 
(1922 - 1941), в културната 
история на Израел. 
Изложбата, открита офи
циално на 27 септември, 
включва три раздела: архи
тектура, представена чрез 
проекти, макети и фотоси 
на реализациите; графични 
творби и участието му в 
списания, като
„СопбтрогапиГ и „Рипс!", с 
текстове и рисунки; живо
пис. Художественият мате
риал. както и експозицион
ната среда, отговаряща на 
всички съвременни изисква
ния. привлякоха в музея ши
рока публика. Каталогът на 
из ложбата, който ще съдър
жа обширни студии върху 
различните периоди и аспек
ти на творчеството на 
Марчел Янко на румънски и 
английски език, е в процес на 
подготовка и ще бъде изди-

Й:н В Холандия.
аситениятс множество 

интересни лекции, които 
„преливаха“ и звън оскъдно
то предвидено време, колок
виум, предложи изключител
но интересни факти от ху- 
дожестве1юто присъствие 
на Марчел Янко и контекс
та на неговото Време. Капю 
резултат колоквиумът 
очерта плътно и задълбоче
но една цялостна картина 
на пътя на твореца. Първо
началният период иа худож

ника. годините Дади в Цю
рих бяха представени от 
германския изследовател 
Хари ЗаОвсрт, автор на кни
га на същата тема. Доку
менталният фи.лм на Луц 
Бекер от Лондон, посветен 
на италианския футуризъм и 
кореспондиращ като есте
тика с принципите на футу- 
ризма. беше предизвикателс
тво за размисъл Върху нача
лата. развитието и двус
мислената природа на кул
турното движение. За все
общо съжаление претоваре
ната програма на колоквиу
ма успя да вмести само мал
ка част (15-ина минути) от 
филма (общо 50 минути). 
Върху различни аспекти на

ЖсъстВието на Марчел 
ю в средите на букурещ

кия модернизъм/авангард 
след 1922 г. лекции изнесоха: 
Йон Поп, професор от уни
верситета в Клуж, за учас
тието му в няколко литера
турни списания; архитек
тът Николае Ласку, за ста
тиите и рисунките му, свър
зани с архитектурата, от 
периода 1923 -1926 г.; Анка 
Бокпнеч. преподавател по 
история на архитектурата 
в Амстердам, за архитекту
рата на Марчел Янко „меж
ду функционализма и тсат- 
ралния декор“ и др. Особено 
интересна бе организирана
та с микробус ц водена от 
Лика Боканеч обиколка на 
десетина от къщите, пове- 
чето в резиденциалния квар
тал на Букурещ, построени 
от Марчел Янко. Докосване
то „на живо“ до архитекту
рата, нейната среда, въз
можността да разгледаме 
един от най-добре съхране
ните интериори, предизвика 
множество професионални 
реакции и голямо удоволст
вие у участниците. Друга 
група доклади в колоквиума 
бяха свързани с художествс- 
ния и ку лтурен контекст 
през 192О-п»е и 1930-те годи
ни. Мариана Вида от Нацио
налния музей в Б\ курещ го
вори за Анри Даниел - худож
ник от близкото обкръже
ние на Янко в Букурещ, 
франсоаз Амон, преподава

тел по история на изкуство
то в Сорбоната, разказа за 
присъствието на модерната 
румънска архитектура във 
френските списания преди 
Втората световна война. 
Анураш Хадик от Будапеща 
представи модерната архи
тектура в Унгария през 
междувоенния период, а пи
шещият тази информация - 
някои общи черти в прояви
те на модериистични тен
денции в балканските култу
ри между двете войни. Ин- 
тсрес предизвика лекцията 
на Амелия Павел на тема 
„Е.лементи на хасидическа- 
та традиция в централно- и 
източноевропейския худо
жествен авангард".
През 1941 г., след погромите 
над евреи в Букурещ. Марчел 
Янко емигрира със семейст
вото си в днешен Израел, по 
онова време в Палестина. С 
то зи период от творческия 
му път бяха свързани докла
дът на Рая Зо.мер, директор 
на музея на Марчел Янко в 
Ет Ноб. Израел; разказът на 
скулптора Тубии Юстер - 
един от първите участници 
в изграждането на създаде
ното от Марчел Янко худож- 
ничееко селище Езп Ноб.
Сред .гостите особено ценно 
бе присъствието на дъщеря- 
та и внучката на Марчел Ян
ко. които живеят 8 Израел. 
Румънските колеги - музейни 
уредници, изкуствоведи, ар
хитекти, литератори - е об
щи усилия успяха да остой- 
ностят капю мащабно съби
тие 100-годишнината от 
рождението на Марчел Ян
ко. Зи съжаление тук не мога 
да спомена всички имена. 
Особена заслуга за провеж
дането на колоквиума имот 
Магда Карнсчи от Инсти
тута по изкуствознание В 
Букурещ и Алсксандру Бел- 
димин. председател на Съю
за ни румънските архитек
ти. За ние остава, за кой ли 
път. изводът, че легитима
цията на едно културно
пространство е възможна и 
ефективна само като общ» 
стратегия и дело.

Ирина Генова
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Посолството
на Китайската народна репуб- 
лика К Бъ хгприм реши да отп
разнува 47-ата годишнина на 
Нов Китай (така наричат 
там републиката си), канейки 
всички интересуващи се от ки
тайска култура и пречупвайки 
празника ппез призмата на 
многовековната традиция. Ор
ганизаторите бяха избрали 
три изконно китайски теми, 
които според тя* дават една. 
макар и най-обща представа, за 
Подмсбесната.
Първата и може би май- любо
питна за европейците тема 
бяха реминисценциите върху 
характера на китаеца. „Китай
ците винаги твзрдят. пише Лу 
Скт (известен писател и лите
ратуровед). че обичат средата 
и се пршрржат към средата, 
но, всъщност постоянно изпа
дат в крашкопи. Не им стига, 
например, да покорят врага, 
нужни е злото да се изтръгне 
от корен; малко им е да убият 
човек, трябва още да и змдат 
месото му и да спят в1>рху к*> 
жата му. Но понякога китай
ците стават кпайно отстъп
чиви. Ако за!к«сватехят поиска 
- нека да дойде. Ще избие сто* 
типа хихяди китайци - няма 
значение, ние сме много, ще се 
намерят други Затова х«рали 
не могат дл разгадаят наисти
на ли кипииците са глупави и хи 
само се преструват../
Втората тема бсхис един ше
метен маратон п(к*з традици- 
опната китайска поезия и бе
летристика- авторите бяха 
подорани така. че да дават 
най-ясна представа и промени
те в стиха и светоусеиимепю 
през раххичнитс стъпи. Произ
ведения на Лаоугъ (6 в. прасе. X 
Лиедп» (5 впр.нх.,. Джоамдзъ 
(4-5.0 прзье ), Ли Бай (8 в). С> 
Шъ (11 в Ай Цин (наш съвпе- 
менник) бяха изпълнени първо 
на китайски, а после и на аъл- 
горски.
Последната част на вечерта 
беше посветена на чал Лекция 
и видеофилм ни информираха 
за историята на та ви напит
ка Оттам разбрахме, че освен 
познатите ни зелен и черен, 
съществува и червеи чай, разб
рахме раз хцчни под|«о6носпш 
около създаването на специал
ните съдове >а пиене на чай, 0 
които от значение е не само 
материалът на чашата, но до
ри и нейният цвят Или липса
та на цвят. когато опреде.хен 
сорт изисква тя да е прозрач-

Ирини Илиева

ФАКТИ ФАКТИ ФАКТИ 
С н а й -в и с о к и я ни орден "Стара планина* 
първа степен бе награден големият българс
ки оперен певец Никола Позелев. Президент
ският указ за награждаването на прочутия 
бас е издаден по случай 60-годишнината на 
Никола Позелев в за изключително големите 
му заслуга към българското оперно изкуст
во. ♦ + ♦ От 16 до 21 октомври в Вобур, 
Париж, се провежда V международно биенале 
на филми за изкуството. Ще бъдат прожекти
рани 500 заглавия от цял свят. От България 
е поканен единствено документалният филм 
'Не се предавай* на Христо Христов, посве
тен на Зла тю Бояджиев и Борис Христов. ♦ е
♦ В Театър 199 се състоя премиерата на 
'Инцидент в здрача* от Фридрих Дюренмат. 
Постановка и музикална среда - Здравко 
Митков, сценография - Невена Кавалджиева. 
Нчастват Светослав Пеев, Васил Димитров, 
Клена Кабасакалова и Петър Кауков. ♦ ♦ ♦ 
Втората премиера за сезона на бургаския 
театър 'Адриана Вудевска* бе 'Игра на Лир*
- по 'Крал Лир* иа Шекспир. Автор и пос
тановка - Симеон Димитров. Вчаства актьо
рът Стоян Памуков. Пластиха - Петя Стойко
ва, музика - Нима Симеонова. ♦ ♦ ♦ Лите
ратурен клуб 'Неин Керим* учредиха в Шумен 
участниците в Първия национален фестивал 
на ромската поезия. ♦ + + В Народната биб
лиотека "Св. св Кирил и Методий* бе предс
тавен 'Опис на регистри от Истанбулския 
османски архив към Генералната дирекция на 
държавните архиви на Република Турция*. 
Съставители са Евгений Радушев и Румен Ко
вачев. ♦ + + Своя страница в Интернет отк
ри дипломатическата мисия на САЩ в Бълга
рия. Тя ще съдържа информация за работата 
на мисията, консулството. Корпуса на мира
и т.н. Адресът на страницата ех 
Ь€кр|//мюг.ив1в.Ьд + + + В Националната 
галерия за чуждестранно изкуство бе откри
та изложба на съвременния японски плакат.*
♦ ♦ Приключи журирането на произведенията, 
представени за Третото издание на конкурса 
за български литургически песнопения, жу
рито включваше композиторите проф. Алек
сандър Райчев, Добри Добрев и Евгени Чеа- 
меджиев, както и диригентите на църковните 
хорове проф. Димитър Терзиев, Методи Гри
горов и доц. Мирослав Попсавов. Вяха пред
ставени 25 творби от 9 автори. Първа наг
рада бе присъдена на 'Отче наш* от Плиан 
Слабаков, втора награда - на "Милост мира* 
от Димитър Петков, трета награда - на "За- 
достойиик* от Кирил Попов, на 'Преславна* 
присно Дево* от Светозар Русинов и на "Хе- 
рувимска песен __ 2” от Александър Лаяхов. 
Галакоицерт с премираните произведения ще 
се състои на 29 ноември от 19 часа в зала 
'България*. + ♦ ♦ В Столичната градска 
библиотека се състоя премиера на книгата 
•Денонощен град’ , стихове - Кирил Кадийс
ки, фотографии - Румен Георгиев - Рум. ♦ ♦
♦ В Театъра на българската армия се състоя 
премиерата на "Опит за летене* от Йордан 
Радичков. Сценична версия и постановка - 
Крнкор Азарян, сценография - Вечеслав Па- 
рапанов, композитор - Кирил Дончев. Участ
ват Атанас Атанасов, Стефан Вълдобрев,
Илия Добрев, Камен Донев, Иван Радоев, Ге
орги Новаков, Васил Михайлов, Милен Мила
нов, Цветан Даскалов, Иван Налбантов, Мото 
Монев, Веселив Райков, Вълчо Камарашев,
Георги Къркеланоо и Калоян Ленков. ♦ ♦ ♦
В Драматичния театър "Васил Друмев" - шу
мен се състоя премиерата на "Пивото" по 
Карло Колоди. Постановка - Косьо Станев, 
сценография и костюми - Иван Дамянов. ♦ ♦
♦ По случай 140-годишнината от началото на 
театралното дело в Шумен се състоя и пре
миера на 'Пътуване към началото* (докумен
тален спектакъл). Сценична адаптация и 
постановка - Николай Колов. ♦ ♦ ♦ Българс
кият кинодеец Боян Папазов направи ценно 
дарение на Националния исторически музей - 
три географски карти от личния архив на 
своя дядо Димитър Папазов. ♦ ♦ ♦ В Народ
ната библиотека "Св. св. Кирил и Методий* 
съвместно с Националната художествена ака
демия н посолството на Словакия бе открита 
изложба "Ателието за реставрация иа Иван 
Галамбош”. ♦ ♦ ♦ Изложба "Стилиян Чшшнги- 
ров - 115 години от рождението на писате
ля" бе открита в Народната библиотека "Св. 
св. Кирил н Методий" съвместно с Национал
ния литературен музей. ♦ ♦ ♦

- НИШИ
са книгите през 1997 г.
Поредният панаир на книгата КъН франкф>рт може да 
бъде синтезиран е няколко думи: Всички стават подоб 
ри, няма нищо изключително.
През 1996 година и зложението 
е ра то.хожено в други хлхепи.
За първи път източноевро
пейските стршш са в една па- 
лата с .нормахните' държави 
- с франция. Яппния. Норвегия. 
Дания. Холандия. Бс.хгия. Тази 
година и общият 6 ь хгарски 
щанд иь*.хежда по .европсйс 
ки". въпреки мс е доспи по- 
скромен от щандовете на 
Полша, Чехия и Унгария, да ка
жем. Вече не сме на онсва нехг- 
ледно мясак». което шеговито 
наричахме .гето", но ни предс
тои много работа - вероятно 
иж минат дссетахетия, дока* 
то преод*  ̂\еех! от^ка .гето” 
вътре в нос Тук не става въп- 
рог ю финансови въгхюжности 
и ра *.мхх (ищото дори в САЩ 
има скролти тдателетва. к»чг 
то едва кретат - точно като 
нос), а 1а преодохяване на онехи 
психаихгичлки натрапвания, 
които ще наюва .източноев
ропейски комплекс".
Краят на XX век е времето на 
енциклопедичните издания - и 
пкцц път все гх вече справочни • 
ци. речници и ениики«кдии във 
всякакви варианти: от дж*4кш 
издания е меки Ьршш до СО 
КОМ със звук. цвят и движе
ние: умбмцци и а.\буми па вся
какви въпроси лукояни пода
ръчни книги и бовати ирв в 
богати държави и еуин куп заг
лавил които никога няма да бъ
дат и>дадо<и на бъ.царски е «ик 
Заикчпо в Бъ.ъмрин са ма-иини 
хората, които могат да отде
лят 2-3 д«»мра месечно «а една 
книга. ищ| <по у нае до|Х1 не а 
свикнали да дават повече от 2- 
3 доира и книга. Озециаипи- 
раните издания на
ниво бича имали единични чи
ните ш в нашата страна II 
горните съображения показ
ват как бъмяфският читател 
от едно интелектуално ниво 
нагоре заднгжите ию трябва 
да пол »ва гнч1с анг.шйски език. 
за да чете, макар и в бибшо- 
теки, най-новите и най-профе- 
сионални и здания на исяудожее- 
твената штер.1т>ри 
А идоЛ ественат.» литер-зту- 
р.1 все повече мприличва на ин
дустрия. Тук трябва да споме
на поеледнипи- мощкани на 
литературния фикшъм', к»ч1- 
то приятно изненадаха света 
с »х«ви книги - ДЛсйн I майш.
Лаура Еекивел Дж«ч1 Ьпдайк,
Гаорис.% Гарсия Маркее...
В .масовия фикшъи* се вър
тят пошатите отдавна сю
жети, подправени с пороюви- 
те и по-М1*дерни конкрепилс- 
ти Могъщите изуатеитова 
хвърлят куп пари и рск.уама, 
за да изгрее на хоризонта 
редната Данигл ОпиОл иш по
редната Сандра 1»па)н Защо 
то навсякъде по свс«па домаки
ните имат нужда от тчкдмо- 
тороманче. 11ок|мй Якпдите 
в пх»ш жанр прекивя(кнп куп 
дребни авпжрки и издателст
ва. Просто трябв.1 да си п ьген 
идиот, м да не успееш да п|Х>- 
дадеш 20 хисяуи ти|мЛ на анг
лийски език при патеицимта ю 
I милиа|*у чините ш 
Гермаиия съ»цо с иир1 на със 
силно книл«и«даване ■ всички 
жанрове и нива на липкратура 
та са сривмшпглно пълно пред
ставени на немски език. Пора
ди високия ст.пн,ирн1 и 1кх>*ки-

те цени на книгите им^ежд 
естествени Тук дори гаирю 
IПОО екземпляра е печеливш.

отоележ 
книапикатеш
I

просто увеличаваме произведе 
тбемата ценя с ме повече от 
ЯйМГг. от които 22% ДДС и 
25% търговска отстъпка.
С ъбитието на тазгодишния 
фрамкфуртски панаир на книга 
та беше награждаването на 
Марио Вар-лс Лмха с на.,рада 
пи «а «смсжилзе кзшявърню- 
ци Темата на панаира беше 
Ир.хандия, вероятно като след- 
ствис от мималлаздиитата 
Нобе \ова награда на П/еймъс
Хийни. Семинарите и ижииите 
пмжз бяха ззс-ш иячото "
мстрасне на пана I 
бяхз рвтопйсчмзд! 
низма до прч \емг 
ката литература; 
та на книги мо| 
ременния писатех. 
тон в в качсстЛчпо си 
на френекц Ш1лзссекту.1.\еи ни
оЛкнн няк.ю от културнипх

ЖЛгсми на сХкдшюна ЕВрчи 
■че франкфуртскияп I вама* 

ир на книгата е една безкрайм 
лудница - тъпкала до 15 фпнн 
дневна ум. *ро. прекрасно усе
щаме. че се нахшгаш иа мяспх с 
откъдсто тръгват оо света 
всички нови книги, мноао нсви 
идеи, заблуди, иззазии...
Капю 6ъ.и'арски издател, кой- 
пх» има в п инсЮепзе си Рече 
двадесетина книги за прсдсто- 
<щите тру дни месеци, се опи
тах да дол вармм права скром
но и с (зг.зед ма рс&хмиетите- 
У*спях да селскшхчшрам окамз 
30 иг мвия. от к> ито десети • 
на ми се стирип меустоими. 
пи още на място у точних кон- 
кретните ус ивия по сл вири
те ПI ме ж ду тях са някохко 
приятно и хмстририми детски 
книАкц, помагала и езикоЛ»
»«бучение по .шгхийски С цзда- 
тс хспА» .1 лхимар" уточнихме 
ок« Я1ч.1пк.и«о с|чж«встс. тир! 
жите и цените пхх нашето 
предел нхящо съвмеслию изда
ние на бьхгхцхко ешк на най- 
арестижната в света 9-томзи 
ислн «|Ч1м на ре мините 
Авторът на .Пеандерт&хеи*, 
спавня1кнтя1П с Хсйш. Джон 
Длрншън ме и шенлда с гюв ръ 
колие До.чА»рих и .Последни
те дни на I Мк-тската импе
рия' от Дейвид Рсмник • едни 
докхмента.ии книга на найчп- 
вест мия американски съвето- 
.ихг. за която той п**хучи -Пу- 
лицър" през 199п л книга, коя- 
пзо е приткна ю свспъвната 
№1№|и1.
Вмччцс <|^мнкфччпЧг> пк«ва са 
книгите, кхчмю светъл ще 
причепк през 1997. Виипващ»» 
е да научиш и пк ш книги мн*ъ 
л» преди те да са ок»я«чате им» 
редактирани и тяипи лдши, 
преди да се появят 1а някои 
от тях. разбира ос, научаваш 
по синипсхо • мнемо яреди ав
торът да ехмие да пише II 
въпреки че в кри на XX век е 
трудно да бъдеш изненадам,
*ке н.|к с пр-кр«сно, че има 
мяспм. къден*) в пр^^хжеиие 
на изехт дни се събират ужас 
но много юря, зи да го мАдрят 
мкниги

11(1111111 Томови

Р»
ммиеак

гхекмип

ГХ Ч.ГТК1ХН

роса от Ь
то прост
швпдуалм
жоват да
ция и се г,х

■ВС О1ЛА1ХП 
купзъзст «и 
ви Тс прод1 
ввятпоиж 
също поим

иия
Гази година те вои|вМ1 <

тс вариации във в
п>е изахетва

Дшдш1ърКчйехмю( 
сффжжв кв дейапм 
аласамке * мдаМк> 
жмгмсжуукрехкад 
мтриаиидпяиж) 
Р»мф1Г. ДибрииГочб 
я малка сямжжж фа 
бра» * иорскълшс .1 
омйащю ж дкжвова 
■елаимаймехк.жю а

.Това. лъ41я. " 
]шии ПоооВа

с тсксвкюсп! 
фез 1918 гхздх 
МС.
ор Марксвоч

покан

казва

к за записа 
Жан Кокт

сантимент
читатех<кото внимание с деестихетия назад 
за това с едно специално и здание на фирмата 

.фихип*.“ - запис на „Пст«»рия на войника" «чм Спцмвински 
• същата версия на прхзозве
Ркдбърт крафт наричат вп 
кратка от с«ригина х.и мо па 
та), кхзято с писа итъхнен. 
под пахката на Ернехтп Ано 
Тук палката е в ръцете на I
теч! е имах щастхиКчпо хрумване да 
капю Четец, Питър Устшюв за ролята на Дява ха, Ж1 
Пиер фертей като В<ч1ника и Ан Тониети кат*» Принц 
сята. Но освен пюш .«ртисшичсм квартет, в иписа в н 
мат участие още к харне1пщтъп1 Улис Делекхм». флл*- 
тистъп» Анри Ллерт, Морос Андре - т/ммпет. Ро ханд 
Щнорк - гаромбон, Мамуа Марикмн • цигулка, шарз Нсек 
• ударни, тхахим I ут - контрабас: вее юрс киипз*» добр 
си таят работата II това се чува Лгдиага.

I При толкова мнехао залщм на тЛ«р6апи том н*ки халак 
тсра на уникат. Днхжи се на лрисъстАзеаю на Жан к«ж 
то, който е направи х пюш запис .година преди см« 
си. Работата е не в името ма кокто, разбира се, I 
ниерп на участието му като четец в .И*ттъ«рия на 
ка*. 1а пореден път човек ме може да не усети тр» 
от едно гениа.ию прис»ч'швис. което д*ри в четеш 
един текст, наистина музикално овосхзоен в творб 
тхиха на преден план в изключигоелен мащ

ртта 
в ма*

>п ката 
'ПЮ на

амратору и к 
ре*1К'ьор ма«

*р, и капю пзея
_ като л 

ал, и като музикант, че и кати 
(цр*ч*то се чува,.. Музиката в 

| присъствие * «ще *чп са-могоо на 
14. че *зстпама.лите артисти и м» 
п»а ситуация, к*зят*> пзхм им съ.1 
ато хипноза. Рядко м»«Ас да се 
а ситуация само от един запис.

А аодииа по-къси
чзеже присъствие-

неаов*чзю реих 
чало е пюхк*»Л 
зиканти вливат в игр 
дава. Получава се ш-щ 
чхе как се създава под*
Направен е през оклюмври 19л2 лди 
кокто умира. Пак през октомври. II 
пзо му в артистичния яивхзт винаги > 
и капи» някакъв коректив по отжчис! 
скуката и всекидмевцет 
,• хежда хо вечно • сочакв 
дал или кокт**-аван 
Гпю защо И.!ор Опрявинскц. с к*хгото баш приягое ли цел 
пешдхчет л*дими к«кмто от един вестник му се обадили 
да ах» помолят да изпрати послание м оздравяване на 
умиращия Кокто. Оиравински казо.с „кокто не може до
ри веднъж да умре, без да си направи реклама.1*

Екатерина Дочева

ймоги е било така • 
ишчиение на рутим 
«еже присъствиепк 

квамията за поредния Кокт 
яза. пи»й из«-хежда.х осзсмърз



КУЛТУРА

Дебат и дебит
:дна малко 

известна средновековна 
литературна форма, поя
вила се вероятно като 
наследник на античните 
диалози. Чрез нея. в диа> 
логигоран вид. са се об
съждали различни религи
озни, философски или мо
рални въпроси. Части от 
тези писани дебати са 
били понякога компилира
ни в средновековните те
атрални представления: 
мистерията и моралитс- 
то. И сто. миналата сед
мица ние станахме свиде
тели на предизборен по
литически дебат - вече 
не за първи път и това. 
разбира ое, е добре. Този 
словесен агон. макар и да 
бе излъчван на живо чрез 
средство като телевизи
ята. почти ни върна в 
.мрачните времена“ на 
Средт»всковисто. Сцена
рият на дебата беше 
предварително подгот
вен в своите обсъждаеми 
въпроси - и оттук в от
говорите си. Импровиза
цията бе до минимум ог
раничена и това скова де
бата извън евентуална
та възможност малко да 
се тсатрализцра Т.е. 
спорът остана до своята 
първична литературност 
и далеч не се оживи като 
тайнство (мистерия), 
чудо (миракъл) или дори 
поука (моралите). 
Всъщност г-н Маразов 
изглеждаше като актьор, 
намиращ се в периода на 
репетиции .на маса“, не- 
заслужаващ д<ърши 8000

Дуцстър“ Страховити 
пириада вилнеят на тери
торията на Щатите и опус
тошават де какво им се изп
речи по пътя. Из въздуха 
хвъркат като детски ифач- | 
ки къщи. коли. вековни дър
вета и дойни крава Много 
народ загива. А в тоя ад под 
небето гпупа изследователи 
на бедствието се навират в 
убийствения център на сти
хията и рискуват живота са 
Защо ао правят? Отговори
те за зубрачи като любов 
към науката и професионал
на чест еапеетбено важат. 
Но всяко от основните лица ’ 
в инт лигата си има личен 
мотив, подълбак от едно- 
актовите обяснения 
Остава и филмът да не е сд- I 
нооистпв
.1 уистър“ е типичен преде- | 
тавите-л на жанра катаст
рофа, който бе позабравен 8 
последните година Тава ля
то Холивуд пак ао пусна в 
обраиасмие. при това с огро
мен касов успеа. За разлика 
от модния Л епят на неза
висимостта“. където за ка- 
тастрофичния взрив ос раз
чита на фамтазна опасност. 
ЛУистър* ое облаа на зем
ната заплаха. Тук свирепи 
извънземни не тормозят чо
веците, угрозата е реалис
тична. Това вкарва филма на 
режисьора Ян де Бонт в кла
сическите традиции ма жан
ра • оттласкване от съвсем 
възможен факт (пожар, зе
метресение, морска буря, а в 
случая ториадо), последст
вията откойто премина
ват в разгръщане на страш
на приказка. По правило в 
тази приказка водеща с ор
гията на разрушсниспю. но 
тя е съчетана с интимния 
момент в преживелиците на 
аероите. И понеже няма вре
ме за психологически задъл
бавам ия. номерът с интим
ността става с мхлк о. но 
достатъчно ярки щрихи. По
не в добрите обра«ии е така. 
.Туистър“ формално има 
доста козове, за да с канди
дат-еталон в своята об
ласт И ме напи в екипа ка- 
рят да им свалиш шапка.
Пои сценария спхяз подписа 
»и виртуоза на комерсиално
то перо Майкъл Крайтън 
(“Джурасик парк“. «Изгрява

лева. той откровено че
теше текста си. т.е. ин
струкциите, които му са 
дадени Петър Стоянов, 
(благодарение на своята 
адвокатска практика? - 
да си спомним, чс адвокз 
тът е представян като 
хитър и лукав персонаж 
във фарса, макар че Сто
янов изглеждаше даже 
прекадено честен) в общи 
линии надмогна сухия 
учен срещу себе си (ка- 
къвто той иначе не е ?!). 
Надмогна го дори само 
затова, чс гледаше отк
рито към зрителите и не 
четеше, с което остави 
впечатлението, че е ав
тор на думите си. дори 
само затова, че избягва
ше дребнавата конфлик- 
тност и разсейващите 
въпроси Той се съсредо
точи върху най-слабия 
пункт в противниковата 
отбрана: въпроса за КА
ТО Г-н Мара зов и г-жа 
Бокова отту к насетне 
можеха да се направят 
или на Минчо Минчев, ка
то категорично отхвър
лят пакта, или на Кваш- 
нсвски, като безпрекос
ловно го приемат Орлен 
талската политическа 
дизюнкция .да. ама не“ 
едва ли би могла да се 
впише в американо-евро- 
псйския контекст, а от 
друга страна, повечето 
от симпатизантите на 
БСП искат като г-н 
Минчев съюз с Русия и 
Китай Иначе и от г-н 
Стоянов има какво още 
9АХ* желае Той трябва

орнадото
диша, 
човеците 
издишат
що слънце“). В продуцемте- 
кото зве но са все печени ор- 
таци на Спивън СЬилбърг 
(Калъчи йн Кенсди, Джералд 
Молън. Пън Брайс). а сами 
ят той се е нагърбих с функ 
циитс на изпълнителен пр»> 
дуиснт Бившия литератор 
Ян де Бинт лък натрупа й 
п*» в режисурата със .Ско
рост". Той и оеа покажа, 
че с изключителен, когвто 
натиска до дупка педала на 
Оейсхпвиелю В жанровите 
•илюминации“ е непробива
ем. създал е замайващи ек
ип* сцени Страхотно е об- 
росувач и образа на торнадо  ̂
то. То не е със суховатшпе 
научш характеристики на 
природен феномен, а жив,» 
същеапво - величествен 
звяр, който едновременно 
те плаши и привлича. 
Пробойката на филма идва 
«п т н «паузи за разпуска 
не" - задължителните ииа* 
вс, които се дяват на зрите
ля да си отдъхне след един 
пределно нагнетен епизод и 
9** се зареди емоционално за 
друг. Точно в теш паум се 
правят и психощрихите, а «ъ1 
тяхното въздействие си ли
чат големите майстори в 
режисурата.
Де Бонд обаче е неуверен в 
деликатния пункт. Той пре 
™>рва паузите, за да се юрне 
в екизъма. където му е сила- 
т*. Така беше и в .Ско
рост“. но не толкова оче
бийно Защопю там имаше 
едно стабилно актьорско 
трио (Денис X оп ър - Киану 
™йвс - ( а>»дра Бълок), кос 
то смекчаваше луфтовете и 
даваше облик на персонажи
те. Този път режисьорът е 
лишен от опората на таки
ва качествени изпълнители 
А™ьорите му в .Туистър“
са бледи (|кд тях ня ма и 
звезди е богата биография, 
чията швсстмхт да прев
ръща този или онзи образ в 
знак и поне частично да 
компенсира неговата амипА. 
ност.
Зрслшцгаю с внушително, 
но очите на героите • праз
на Те са безлични като ма
кетите, които бърчат във 
въздухз. |орнадото е по-жи- 
по от тях. А филмът е едно- 
пиегоов.

Борислав Колев

да наблегне малко повече 
на хумора: да не оставя 
фарсовото пространст
во единствено във владе
ние на Кулеков/Бойчев и 
Ганчев. Но особено про- 
вокативен би трябвало 
да бъде Иван Такев и пое 
пюянно да .музика с жур
налистическия си остен 
дебатиращите; тъкмо 
той е слугата, който 
движи действието. 
Всъщност по лза от деба 
ти у нас - никаква. Те ви
наги водят до един чист 
дебит. Монологистът 
Жорж разбира това най- 
добре и чрез фарсови шу
тове и попържни пропра
вя все по-нагоре своя 
път. Иначе защо наисти
на не се постави един 
<з6щ политически фарс 
от кандидат-президен
ти? Вероятно сегашните 
участници ще се справят, 
ако им се зададе точно 
този жанр? От друга 
страна обаче, дали тези 
избори наистина не тряб
ва да протекат в лоното 
на един по-висок жанр. 
като имаме предвид съв
сем кахърното си дере
дже? Добре е в противо
вес на отчайващото чер
вено управление да тежи 
един син президент, ма
кар и без особени право
мощия; добре е управля- 
ващите да не бъдат на
ново легитимирани. Но 
пък ако не дойде син пре
зидент. може би най-сет
не и ние ще видим сини 
каски?

Ромео Попилиев

СиАб|1Я Чолева де
монстрира как книгите мо
гат да бъдат почетени, без 
да се л»вори за тях. Па 12 
октомври вечерта тя ка
тегорично отка за да пре
върне приятелите си в пуб
лика. Поднесе им салати, 
кебапчета и вино в уютна
та ат.лцкфера на една 
кръчма без име (бившата 
«Параграф 22“ срещу «Пи
рогов“). Яви се в ролята не 
толкова ни автор, колкото 
на домакиня е вещото съ
действие на съпруга си. 
«После ще има едни мазни- 
мазни рецензии“ - каза Пал
ми Ранчев, поглъщайки 
трето кебапче. (Но това 
не е рецензия и се пише от 
вегетарианец.) Силвия са
мо веднъж намали музика
та и взе думата, за да спо
мене с б.лагодарноет хора- , 
та. подкрепи.ли осъществя
ването на последната й 
книга .Вход“ - Иван Цанев. 
Анго Боянов, Румен Леони
дов (задочно присъстващ) 
и др. А преди всичко и над 
всичко художника Димитър 
Илиев, чийто дух я съпътс
тва неизменно ц със сигур
ност се забавляваше тим 
онази вечер.
Светската хроника би от
белязала още присъствие
то на Уша Цонкова, Георги 
Пашов, Александър Кзизсев, 
Елин Рахсв, Крум Ацсв и 
т.н. Как пи» и арлекинската 
шапка на Силвия, сякаш 
взета от репродукциите 
на Адолф Ьорн. окачени по 
стените.
И накрая една покана от 
нейно име за подготвяната 
изложба на Димитър Илиев 
(посмъртна), когато ц къ
дето и да се състои.

Биляна Ку рташева

Китарно трио Л» / 
зарадва наши 
,иело.нани
от Деси Тодорова 
и Росен Балкански

I
Полубогат - полубеаен
ко Со.лаков представи в швейцарското пг 
прецедент в отношет^—
--------- ------------.^.иаои В °т рисунки’ която Н

Между картиннапи колек- метамоофппт»»- — 
иия или зад витрини, сред 
пруги предмети се появяват 
мхлкшпе рисунки на Недко 
Со лаков. На пръв пог.лед ця- 
мипа полуъдилична и домаш
на картина предполага вът- 

на нещо много кя- *ККрно или лично. Това обаче 

пе е съвсем така Наистина 
работите демонстрират 
преде лна откровеност, гра- 

1 иичеща с изповед. Същеврс- 
мстю почти безцеремонно 
« прокрадват и разчупват«« «.у..-» ..у■ - »-**л1»ппаг _ . о—шипич-
моналипшата и естетска костта". Основният мемт 
сбирка на посолството Под- е личността на артиста, 
текстът на всичко това оп- илюстрираща подчертано 

текстово самата себе си.

А> да Меша, Джон МаклафА» 
и Пако де Луеиа

«Щеии^ли някога «Рпйау 
в София? Въпросът

мечта увисна в края на ед
на безхаберна пресконфе
ренция на 5 юли 1995 г. 
Първият концерт все още 
не беше започнал. Години и 
няколко месеца по-късно 
кръгът се затвори. Неясна
та възможност в отговора 
на Джон Маклафлин - «За
що не, стига да се съберем 
отново" - се превърна в 
действителност. «Нова 
музикална агенция“ и «Со
фия мюзик ентърпрайсиз“ 
сц повярваха и поведоха 
след себе си хилядите по
корни слуги на най-популяр
ния инструмент на нашето 
време. «Ггее $рти“, Пако 
де Лусия, «ТЬе Сш(аг 
Тгкг...
На всеки от трите концер
та прииждаха верни почи
татели от цяла България. 
Цената от 500 лева за би
лет. която изглеждаше не
вероятна за първия кон
церт, порасна пет пъти за 
15 месеца. Скептиците ос
танаха разочаровани за по
реден път. В голямата зала 
ни НДК не остана свободен 
сантиметър. Дори в оркес- 
трината подредиха избри- 

| ници но специални цени. Но

...~>«млдпоен и завъ(___ _ сюжетно- вид. Спокойствието е Iличния момент в рисунките шавано единствено от 
метаморфозират чрез акта рия цикъл рисунки, 
на намеса и интервенция - Серията «Полубеден“ с
прийом, така люоим на ав-
тора.

• 'Г —^.«интервс! прийом, така любим на ав
тора.
Сегашните рисунки не са из
ненада. Те отново компози- 
рат собствен —

•мена, -а_ а. гаоотата на 
ху дожника провокира с усе
щане за бързо и неглиже нах
върлена бележка, която пре
тенциозно е поставена в 
рамка. Така беше и в излож
бата «Да докоснеш антич
ността“. Основният мотив 
е лично«"п'*

———V,1маши сеое си«,жаСЪ^а1'ТЦ0-Лп"ка-

м.и на .Манифести 1“ в Ро- Подобни .|»рмулиров1( 
тердам. ама подобен харак- нсХв^Г^Х и 

вото, пораждат нови 
си: Дали това са епом 
сантименталности?, 
са клиширани цитати 
пък не са опит за екзи 
циално примирение?
Ра збира се, те не са нл 
но от споменатите н 
Рисунките от този вг 
цикъл са четивни сим< 
то бъдат съотнессни 
първите. Пай-интерес 
е, че авторът осъщеа 
вторична намеса. В пс 
пия свят на просперир 
дожник той втъкава» 
ви си извечни въпросчс 
На мен лично от всич! 
много ми допада прем< 
та и убедително подт 
доза цинизъм. Повече« 
но е, че днес абстракт 
е тотално затънило в 
то на конкретното. Г 
тивизмът не ни позво 

иш ллп,ч към тези конста- да бягаме от лошите 1 
тации. Зрите лят е заставен та, след като ние самз 
да чете комикс за възраст- отдавна сме се превър 

| ни. в който обаче няма дейс- такива...
Борис Костад!

СиИагго §го§8о

тср.
В сегашната изложба Недко 
е .посериозсн“ и едновре
менно по-англжиран с ясно 
изказани (нарисувани и изпи
сани) истини или въпроси. 
Двете серии рисунки са ясно 
ра зграничени една от друга. 
«Полубогатитс“ са цветни, 
на бя ла хартия и в луксозни 
рамки Тс имат характера 
на дневникчяпчет. Илюст
рират всекидневните умо 
заключения на художника 
относно битието му. Той 
прави опис на марковите си 
обувки, заявява, че има джс»б- 
ни пари, дори твърди, че не 
му пука за другите. Това ес
тествено не е случайно и се 
дължи на: «Изгубих мечтите 
си. Аз съм по-прагматичен. 
Така е подобре." и «Аз съм 
преуспяващ художник. Съм 
ли?“ Нарисуван е и визуални
ят ключ към тези конста- 

----------------------

колко много бяха онези, ко
ито не посмяха ди пристъ- 1 
|пят към касите. И колко 
тъжно е да осъзнаеш, че не I 
можеш да си купиш малко 
истинска радост. В безк
райния кошмар, в който 
сме орисани да живеем.
|един красив сън няма цена.
А и този път нямаше как 
да те излъжат. Не можеха 
да ти пробутат нещо дру
го. 1Дяхи да свирят големи
те майстори. Виртуозите 
на китарата - Ал ди Меола, 
Пако дс Лусия и Джон Мак-, 
лафлин.
Естествено имаше и разо
чаровани. Не било същото 
като в Сан франсиско (не 
познавам някой, който да е 
бил там тогава). Ал ди Ме
ола не бил нищо особено. 
Пако знаел само едно и съ
що. Джон Маклафлин ня
мал настроение Тримата 
не билц доволни и затова 
изкарали само един бис... 
Какво всъщност очакваха 
да станс? Нима два часа 
чиста музика са недоста
тъчни. Или можеше да се 
улови някое заблудило се 
топче сред искрящите зву- 
копиди. И какво повече мо
жеше да се изтръгне от 
три китари за един кон

ае,биб-публикува1

) в. НоВинар 

1от 11 октомври 1991

, —1олубеден" се 
той от черни, хвърчащи 
тчета. закрепени на спм 
та с помощта на щипки 
приличат на писма, писа 
от поотраспа-ло дете д< 
ята майка, вярваща всс 
в неговата невинност. X 
тето си задава въпроси, 
ясно дали неговата цел < 
убеди в нещо майка си и* 
мото себе си. «Къде е св 
лшшпа от моето детсп 
Къде е , «Къде е мечта 
че мога да летя и да и зб> 
от лошите момчета?“, 
де е празната лодка на живот?“, «Къде ми с д 
наша хармония?“

церт? Чухме всеки поот-
I делно, три дуета и четири 
I триа. Имаше сладки споме
ни от петъчната вечер 

I (легендарното начало 
• «Ме<1|(еггапеап Зипйапсс“ и 
«Ргеуо Ках^айо“ на Егберто 
Жисмонти), пиеси от но
вия албум (“Карнавална ут-

5
" на Луис Бонфа и «От- 
мцража“ на Джон Мак- 
лин), една композиция 
от албума «Страст, грация 

и огън“ (“Дейвид“), ново 
превъплъщение на «ХзпаЬ" 
и накрая «Испания“ на Чик 
Кърия за десерт. Истинско 
пиршество. Концерт нидс- 
вирване. Сопсейо СгоиоТ 
Лекота и б.лясък. Без слож
ни импровизации, дълбоко
мислени прозрения и драма
тични сблъсъци. Топлата 
емоционалност на Ал ди 
Меола допълваше огненото 
фламенко на Пако де Лусия, 
а цялото бе умело направ
лявано от удивителнати 
у ниверса \ност на Джон 
Маклафлин
Една мушкална легенди бе 
оживяла и българските й 
поклонници, както никога, 
бяха сред ощастливените 
свидетели на нейното въз
раждане.



КУЛТУРА

Не бих се занимава% зпохкоба гцмхт 
ако не ме ра «тревожи толкова ошХ
- изложбата. Тч несъмнени носи е хе 
трябва да м характеризирам накраг 
яснотата и лукавостта на пред м» 
заемат две позици - да приемат, че 
него или да решат, че става ц\ ма х 
чрез дегустацията на екстракта о 
което те са длъжни да направят, е 
Ако за адептите на конкурсното н 
дру гитс съвсем не е така. Мотива 
нат в Париж и заради това трябв. 
Виеочайиюто жури, че те вече са у 
ми с достатъчно много колеги ме 
Всъщност както единият, така и
- не срещнах такива, които твърд 
конкурс може да става дума, ако а 
какво?) заедно с бижутер, графиче 
ва в изложбата отчетхиво могат 
негативни. От една страна, солид 
та оценка за цялостната им худо! 
се представят подчертано скроен 
грях) - трябва да се маркира гото) 
това са и малобройни, защото не I 
ренцията ще се изостри и тогава 
случай механизмът на автоцензур 
излъчване и сгърчва автора в по и 
срамно в това, че той е длъжен да 
ципи.
Другият тип пък са тези. които г 
предопреде леност от крайния из\1 
бират стратегията на коии,мт *-1Н|?и111С«.ин1И а на ККНКурСНатл (»»роз 1Х*МНЪЖ Ми«»‘ГПл' НС с мено какви с

Конкурсът като изнудване
На 27 септември по- По отношение на неуспелите, недоволните, закъснелите или неосведомените критериите (трудно сс организира кшзкурс на тема .по хубава творба*) 

ССНН1Х 1П.ЮЖбШ1Ш ЗЙПЪППИ НРШЯГПЯ ГЯ МИзА-Ч! пплгтп ЦртРП1 г-тзпс-хАп таташ /« пт^ти ъяагмъ. НтззГМЗ ПЪт «■наяът.ъ ЬаЮнпл.. .. тя. мшлЯамвъм X.----------- ---__
На 27 септември по

сетих изложбата 
конкурс за ателиета
та в Париж. В кален
дара на международ
ните събития, дати 

и чествания това бе
ше денят на птица

та, а в регионалните, 
български изл/ерения 

- денят на сливата 
(и нейните алкохолни 
производни). Притис

ната отвсякъде под 
тежестта на тези 
две забележителни 

чествания, изложба
та изглеждаше при

тихнала, потисната 
и затворена в себе си. 
Като своеобразна за
щита срещу нахьлт- 

ването на неканени 
гости пред вратата 

на всеки от етажите 
й на“Шипка“ 6 беше 

залепен списък на изб
раните автори, полу

чили правото да за
минат през следва

щите месеци за така 
мечтаните ателие

та. Слава Богу, всич
ко това е сместено в 
рамките на една ка-

По отношение на неуспелите, недоволните, закъснелите и,ли неосведомените 
автори нещата сега са много прости. Четеш списъка, смяташ с пръсти месе
ците, изчисляваш датата на следващата изложба и отпрашваш към ателие
то да се готвиш за завоюването на света. Да гледаш вътре и да се питаш за
що този път те няма в списъка на вратата дори не е удобно. Там има доста
тъчно много имена, които извикват страхопочитание, които са не само ут
върдени, но и съвсем сериозно казано, определят до голяма степен физиономи
ята на съвременното ни изкуство. Да се твърди, че те не биха могли да спече
лят конкурс с подобен характер би било нелепо. И естествено първоначални
ят подтик да влезеш в експозицията е желанието да Видиш резултатите от 
лютата битка.
Лично за мен имаше и други изкушения. Направи ми впечатление относител
но паритетното представяне на различните гилдии в СБХ, между които се 
открояваха поредните пробиви на секциите „Критика“ - проф. Д. Аврамов, 
„Реставрация“ - Гр. Григоров, екзотичната „Секция 13“ (!) - В. ЗанкоВ. Този 
напредничав жест не може да не изненада - от една страна, търсене на бла
госклонна равнопоставеност, от друга, заостри любопитството ми, тъй ка
то нещо започна да скърца в състезателния принцип, заявен от изложбата. 
Човек не може да каже нищо лошо за удостоените - безспорни авторитети в 
своята област, те получават съответно признание с право на пътни, дневни 
и квартирни. С кого обаче се състезават представените автори - помежду 
си или спрямо някаква обща цел и какъв с принципът на тяхното класиране? 
Тук картината става малко по-сложна и едновременно с това много по-неяс- 
на. Трудно мога да повярвам, че сценографските изпълнения на В. РокоманоВ 
могат да бъдат сравнявани с платната на С. Дончевски или книгите на Д. 
Аврамов с графиките на Д. Колибаров. По-естествено изглежда обяснение
то, че Всеки от т.иор. състезатели тича по своята писта и се сравнява само 
с тези, които тичат по нея. Но това е вече друго, ще го нарека затворено, 
„гилдийно-професионално“ състезание и принципите на оценка 8 него се раз
личават съществено от тези, прилагани в една изложба-конкурс. В този друг 
тип подход става дума за едно цялостно оценяване на съответния автор и 
от гледна точка присъствието му в артистичния живот на страната за дъ
лъг период от време; гастролът или отсъствието му от една отделна изява 
пито ще го провали, нипю ще го издигне на пиедестал. И същевременно 
стриктното му прилагане означава, че всяка секция има минимум по един 
абонамент в списъка на печелившите. Как да е, това може да се преглътне, 
но отново изплува въпросът какво става с конкурса и неговия характер: вът- 
решновидов (жанров) или междувидов (жанров) е той? Защото има и още не
що. Под чертата на одобрените имена има и кратък списък на „резерви“, ко- 

к опи
лендарна година и

пред следващитеръ- ито да заместят не:
Ло^оос/ивянаСБХ откривамесмесване . .

иялга аа стои рутин- пространствен оформител, това ще рече, че конкурсът е всеобщ и това на 
инат птИни чп пт- свой ред праща по дяволите принципа на секционна равнопоставеност.

Изненадите не спират до прага на изложбата, а продължават и вътре. Защо
то се натъквам на още едно забележително деление - този път в съвсем раз
лична плоскост. Под част от експонираните творби стоят табелки с надпи
сите на имената на авторите, които услужлива поясняват, че еди-кой си 
присъства на изложбата в битността си на „нечлеи на СБХ“. Това оконча
телно взривява всякакви постановки, свързани с възможността да се прилага 
само един принцип на оценка. Защото любезното деление на „членове“ и „неч- 
ленове“ на СБХ може да означава само едно - прилагане принципа на квоти, 
при това под маскировката на вехтата теза - „грижа за таланта*. „Иечле- 
новсте“ обаче се явяват възлови фигури в настоящата ситуация. Те едновре
менно са изкушени и поласкани, заедно с това увличат себеподобни, доказват 
великодушието и загрижеността на СБХ, което си има ателиета, но нс про
явява егоистични частнособственичсски интереси (съвсем напразно!), а се 
грижи за цялото изкуство на страната.
В никакъв случай не искам да обвинявам когото и да е в проява на лицемерие; 
по-скоро считам обратното - че до такова решение се е стигнало с цената ни 
спорове и препирни и че азилице си били съвсем искрсни намерения за знзмиразве 
на правилно решение. Независимо от всичко обаче, цялата тази ситуация съз
дава казуси, някои от които твърде любопитни. Например „засилен* от една 
специалност може ли да замести „член“ от друга; или фронтални срещи меж
ду „членове“ и „нечленовс“ и коя с силната стрина между тях; „нечленовете“ 
водят ли въпврешновидова борба, за да излъчат 1шй-“досшойните'‘, които да 
се представят редом с „членовете“, и т.н. Каквито и комбинации да бъдат 
съставяни (а те са твърде много), очакванията винаги са едни и същи - неяс
нота и тревога, свързини с получаването ни резултати от кръвосмешение. 
Това неприятно състояние - невъзможност да сс избере еднозначна позиция по 
един елементарен въпрос - дали да има художествен коввкурс, или да се вземе 
управленско-административно решение, отразява до голяма степен кризисно
то състояние ни т.нир. творчески съюзи и в частност на I Ьл, както и конс
татацията, че твърде неохотно подобни структури се отърсват от заблуди 
и инерция.

ито да заместят незаминалите по една или друга причина колеги. Тук отново 
на два принципа. Ако една грпфичка например замести

мост.
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своеп
‘всуд

ависиот по-глобални ор| 
оглед на нейната темата 
заро&знис и нагласата „д

критериите (трудно ос организира конкурс на тема,
Втори път, защото каквито и да бъдат те. очедвидна 
става от конкретната изложба, а :
се „дава“ текущата продукция, без 
ориентация - с предварително рак» 
ще...“
Съществува и едно количество автори, излизащи от та зи схема, 
тат между споменатите две групи по твърде разнообразни при- 
„давания“ също са разнообразни, но и с екзотичен привкхе. докол! 
лежат в голямата си част към изкхства. за коипю изложбената 
вично място. Общият резултат е механичен сбиротък от най-р 
би. Като разпосочност и неорганизираност, т нар изложба пр.-д 
що подобно на отминалите вече в небитието представяния на „ 
та“ на изкуството ни. огрявани от някакво идеологическо просв 
гави ползата от подобии явления беше голяма, защото всички ух 
висшия партиен работник до обикновения културен труженик, з 
тив. Пак се ходеше до Париж, по-рядко, но по задължение, защоп 
ят там беше еманация на колективните усилия на всички оспин 
та от пътуването беше смесена с строга бдителност и готов» 
в Париж не се ходи току -така и да си добър художник съвсем не ( 
тъчно. Сега нещата са доста променени - заминаването е очеви! 
фонд, блестящ в сивотата на нерадостния роден пейзаж, който 
бъде стоплен от никакви идеологически заклинания. Тика идеали 
и ясен, но пътят до него тъне в мъглата на конкурса - не-конкур 
та не-изложба. Полза за никого никаква, останала е само принуда 
гаелна за добрите поради осъзнавания калаборационизъм с мъгля! 
пия, унизителна и за слабите с това, че е достъп до изява с пред] 
Резултатът - причудлива вялост, която тече в руслото на инер 
правят изложби, но самата трудно би се нарекла такава.
Ако трябва да посоча определени имена или нарочни доказателег 
ните дотук мисли, ще бъда кратък: за спечелилите конкурса или 
нищо; това представяне в никакъв случай не е позле от пози 
ниво, но в никакъв случай не е нещо ново - просто I
виза. Едно изключение представлява иначе амбициозната раба 
Стоилов (не член), в която заимстванията от живописните маниери на

I млад I

ният проблел* за от 
меняне на номинаци
ите и правене на нови 

(винаги дългосрочни 
и окончателни) 

списъци.

Светливз Русев са толкова явни, чс нарушават позволеното дори : 
тор.
Определено останалите подбрани „нечленове" за ателиетата се представя 
добре и за да нс предизвикват и злишни напреже пия, вероятно в близко С 
ще се лишат от негативното си определение. Иначе за една сериозна конку
ренция на заминаващите може да сс говори само пред творбите зш Иван Кю
ранов, Илиян Лалев и Димитър Матеев. Скулптурата спокойно може да бъде 
отмината или пък видяна на парче по разни сувенирни магазини, опзкъдсто не- 
съмнено е била взета назаем. Впрочем изложбата е пъхна с кътове, които на
вяват усещането за заличаване на границите между партера вм*Шипка* 0 и 
впюрия и третия етаж на същата сграда. Сувенирният привкус на показано
то сс крие нс толкова в експонирането на произведения от приложните из
куства, в това, чс работите показват единствено и само добро занаятчийст
во (тук-там е кичоиден уклон). Към тях при.- хасчт достойно и т.нар. „изящ- 
ници* (членове и неъхенбве), които демонстрират еднообразна сръчност в 
създаването на картини „цветни петна“ или „импресии“. Ако се направи една 
статистика на живопистнита експозиция например, без усилие можехз да ус
тановим преоб.хадаващ „малък“ и „камерен“ формат, стярипе.хнх) изчистен 
от всякакви интерпретации на животрептузци проблеми. Липсват елени на 
водопой, но знойни жени е шапки ихн котки се замират. Изобщо в контакта 
между художника и материала (художествен и житейски) цари пикова безп 
роблсмис, че евентуалният купувач може да купува по телефона и няма да 
сбърка. Той може също така да заръча рсстпврацззя, сценография или графичезз 
знак, защото се представят автори, рабхзтещи и в тези обласпзи. Но едва ли 
езз струва да купува зз отнася със себе си това. кхк-зпо те предлагаш в и пожзжз- 
пза, зазцхзто става дума за скспоззиразн-, което ззяма ззищо общо с конкурс - не 
могат да се сравзизвапз |з.хастичззи послания със зззаци за пл.зстнчнзз пхкхлния 
или уозлия за тяхззопю спасяване. Всичко обаче гхвх^хз. че изложбата е съста
вена именно е такива намерения, а това е ситуация, която може да обезсърчи 
далеч ззо-сурови от мезз хора. При това плхожеззис х-вх нтуалниязп привърженик 
зззз сднизничнизпс спзазздарти в коззкурсиипк- ситуации ако ззе зъхххдсс, може да 
позпърси знака (снимката) за едззо ахастичззо послание (мозайки) и да отиде да 
н издири. Но ззе за ди си я купи, а за да остаззе край нея, зазцопзо тя се ззамира В 
„Сиззишориум за чуждестрззззни граждани“. Къде и кога с вдигнат зпози сазза- 
пзориум. кога е облагорхздезз е мозайки, нс е ясно дори на техния автор, зазцопю 
нс е споменал ззизцо друго под снимката, ззо здравето трябва да се паззз и си 
струва да се опита Иззиче остава да отиде в ззякзк- пирззжко ателие. А за тях 
има едззи коззку|Ки...
С.4и«. Ъ .»кт,хх.вр, 3«б * Данаидов
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Критически умиления
Добродушен разговор за фестивала
Геновева Димитрова: От осемте игрални филма, които гледахме във Варна, 
става ясно. че българският кинематографист (тук не включвам двата дебю
та - .Трака-трак" и .Дневникът на един луд", не с изневерил на себе си, т е. 
не е тръгнал по някаква друга пътека. Прекалено е вгледан в нещата, които 
той си знае, той си може. които го занимават. Един е верен на своите герои 
- като Людмил Тодоров, друг е верен на своята вътрешна целеустрсменост, 
както с Иван Черкслов, трети е верен на своя социален апломб, както е Ге
орги Дюлгеров, четвърти - на тоталното несъгласие с това, което се случва 
наоколо - Еди Захариев. Мисля, че филмът му щеше да бъде точно толкова 
остър и злостен, дори Еди да не е знаел, че си отива. Той изстрада този 
филм три години... Но ми се струва, че в цялото това усилие на нашите ре
жисьори. повечето от които са си и сценаристи, се усеща нещо. което е мно
го далеч от европейското кино. А и в повечето от филмите (с изключение на 
.Търкалящи се камъни" и .Закъсняло пълнолуние") някак си не влизам. Гледам 
ги отстранено - на екрана се случват някакви неща, но те не ме удрят. 
Копринка Червенкова: Струва ми се, че българският кинематографист 
продължава да се страхува да не бъде подозрян в конюнкгоурност. Едно вре
ме почтеният кинаджия бягаше от лозунга .Изкуството - по-близо до живо 
та!**; сега сякаш бяга от друг лозунг, който би могъл да звучи примерно та
ка:** Изкуството - по-близо до пазара!*. Едно време аргумент за оценката на 
художествените факти беше доколко те са успели да .похвалят властта 8 
достъпна за нея форма“; днес критерият сякаш най-вече се определя от сте
пента на достъпност за широка аудитория, т.е. с продаваемостта. Явно 
българското кино, или поне това, което гледахме във Варна, продължава да 
отказва да обслужва (без значение дали властта на идеологическите инсти
туции или властта на масовия вкус) и най-после се е престрашило да покаже 
собствена версия за съществуването, собствена визия на живота. Друг въп
рос е доколко и кого тя би заинтересувала. Тоест доколко и как успява да 
материализира, да изговори чрез езика на киното някакви по-общовалидни 
настроения и тежнения. И точно тук са .моите големи колебания. Но че на
меренията са почтени - няма спор. В този смисъл двата филма, получили 
специалната награда на журито - на Людмил Тодоров и на Иван Павлов, - 
въпреки че едва ли ще се окажат голямото кино от края на века, съдържат 
искрсни. четливи, нсморализаторстващи послания към зрителите. Това оба
че не означава, че за мен лично Иван Черкелов не продължава да бъде един 
от най-интересните хора на това поколение. Но той сега видимо се опитва 
да реши много личен проблем и това прекалено капсулира киното му. Аз раз
бирам, че всеки човек в определен момент от живота си в името на собст
вената си цялост е длъжен да си реши проблема с Авторитета, да се еман
ципира. ако не от друго, поне от баща си. Разбирам също, че е много трудно 
да визуализираш такъв тип еманципаторско усилие, без да заприличаш на ро
ман на Тургснев. Но дори моята добронамереност не ми помага да преглът
на софистицираната назидателна енигматичност на .Търкалящи се камъ
ни". А и когато някой по този начин руши йерархиите и авторитетите, жу
рито, което по условие е положено като йерархия и авторитет, никога няма 
да го награди.
ГеновеВа Димитрова: Да. прекрасна мотивация за ненаграждаването на 
Черкелов.
Копринка Червенкова: Мотивацията е само моя.
Геновева Димитрова: Всъщност това беше може би най-важният филм на 
фестивала. Първо, той е уникален за българското кино. Защото в „Търкаля
щи се камъни“ влиза освен отношението бащи - деца, и отношението с Бога.
С този филм нашето кино се отърсва от чисто българския, здраво стъпил 
на земята, атеизъм.
Копринка Червенкова: Не мисля, че този филм се занимава с Бога. В случая 
всички се подвеждаме от един скорошен епизод от биографията на Иван Чер
келов. Вероятно в този епизод той не е успял да постигне онзи душевен покой, 
който обикновено се приписва на (се привижда зад) Кришна философията, и 
сега го търси другаде. Според мен се опитва да го открие в освобождаването 
от авторитета на бащата... Така или иначе, ако скоро не го намери, киното 
му ще става Все по-снигматично и затворено и все по-некомуникативно. 
Геновева Димитрова: Другото, което според мен беше ново, а мисля, че и 
ти си на същото мнение, с появата на филм като „Дневникът на един луд“.
С всичките си несъвършенства, с огромния въпрос филм ли е това или не, в 
него ни се заявява много нахален талант, който въобще не се съобразява е 
измеренията на нашето мачистко общество. Той се разправя не само с Го- 
гол, той ни заявява себе си, гледа на себе си като на произведение на изкуст
вото, съвсем нарцистично си се любува, но ни кара и ние да му се любуваме, 
да се любуваме на Мариус.
Копринка Червенкова: Струва ми се, че целият шум и тръпката около фил
ма на Мариус се корени в демографията. Всяка жизнеспособна държава би 
трябвало да има т.нар. пространства, които различните поколения „покри
ват“. В България най-гъсто населено е пространството на старците, след 
това е на моето, на средното поколение; пространството на поколението 
на Мариус обаче е празно, няма кой да го засели - повечето заминаха за Кана
да. Той е сам на терена. Не го притеснява никаква конкуренция. И всички се 
вторачват в него. Няма други, отвличащи вниманието персонажи. От друга 
страна той носи, или по-точно изиграва онази болезненост, на която през 
последните десетилетия българската култура беше съвършено чужда. Меж
ду другото декадентството никога не се е чувствало комфортно у нас, то 
(както е и в случая с Мариус) винаги е било привнасяно отвън и това му с 
придавало голяма доза екзотика, но и не по-малко вторичиост. В България 
доминиращата позиция е принадлежала на реализма. И преди, и сега. Оттук 
и съпротивата към изкуството на Мариус. То е страшно далеч от българс
ката норма, нс само в изкуството, въобще в живота ни.
Геновева Димитрова: Навреме то, когато излязоха първите филми на Люд
мил и на Иван, както и „Екзитус“ на Грсц, по-възрастното поколение кри
тици каза: „Това е рехава драматургия, ние това сме го гледали в Новата 
вълна, те въобще не обогатяват българското кино“. А се случи тъкмо об
ратното - появата на тези момчета е най-важното нещо в киното ни, поне 
според мен, което се е случило през последните осем години.
Копринка Червенкова: Да. обаче нещата са различни в случая. Защото тези 
момчета - Черкелов, Людмил и тяхната компания - извадиха други персона
жи, други взаимоотношения. Съпротивата към тяхното кино идваше от 
факта, че те не само предложиха друг тип сюжетирапе, те радикално под
мениха йерархиите в кцноконструкцишпе си. Но, така или иначе, и йерархии, 
и сюжет, и типажи, макар и маргинални, имаше. Докато при Мариус няма 
нищо друго освен стил. В това е още една от причините за стъписването 
пред него - няма откъде да го подхванеш. А е някак си неприлично да атаку
ваш някого заради стил. Обикновено претенциите са обратни - че липсва 
стил. И като не знае какво да прави, в такива случаи критиката обявява, че
насреща си има явление. Само че това едва ли може дълго да продължава. 
Геновева Димитрова: Не твърдя, че само тази тенденция трябва занапред 
да се развива. На пресконференцията самият Мариус обяви, че вече иска да 
разказва история.

Копринка Червенкова: Той не може да разкаже история, защото не желае 
да се положи във времето; той, вероятно несъзнателно, се опитва да се 
удържа само в пространството. За да може спокойно да се отдаде на само- 
съзерцание.
Геновева Димитрова: Добре де, нека да опита момчето, защо не. Друго 
имам предвид. Този филм срещна съпротива не само заради това, че не се е 
случил като филм. Той срещна съпротивата на пуританския манталитет. 
Копринка Червенкова: Този филм се е случил, защото той по никакъв друг 
начин не можеше да се случи. Там, където няма персонаж, няма сюжет, няма 
конфликт, а има стил, филмът може да изглежда само така. Той може да 
продължава безкрайно или да спре във всеки един момент. Но съпротивата 
към него действително е свързана по-скоро с възмущение от пристъпване
то на някакви морални, а не естетически норми. Между другото в казуса 
„Мариус“ се съдържа и друг голям проблем за българското кино. Чудовищни
ят поколенчески вакуум, чиято илюстрация е той, може да доведе до срив в 
самата кинопрофесия.
Геновева Димитрова: И в киноестетиката. В крайна сметка киноезикът си 
стои един и същ, той изобщо нс се променя.
Копринка Червенкова: Но и това, с което се занимава Мариус, не е смяна на 
езика. То е подмяна - на всичко останало с език... Въобще, ако имам предвид 
Варна, май в българското кино засега нищо ново не се задава. Не смея тук да 
спомена „Трака-трак“, за да не обидя киното. Много щях да се радвам, ако 
филмът на Румяна Петкова се беше случил повече. Той, според мен, се зани
мава с проблем, който в момента е най-важният и най-модерният в света. 
Екологията - на отношенията, на душата, на природата, на любовта - и 
всичко това през очите на две деца - е територия, в която не всеки смее да 
влезе... Румяна е посмяла, тя дори в голяма степен я е обходила, само че не за 
всичко успява да разкаже еднакво интересно. И това не би било страшно, 
ако самата тя не държеше да разкаже за всичко...
Геновева Димитрова: Тук може би трябва малко да поговорим за награди
те. Според .мен най-симптоматичното в тях не бяха дадените, а една неда- 
дена награда - за драматургия. И това е отколешен проблем на българското 
кино. Още повече, само два от филмите са по сценарии - на Валери Петров и 
на Рада Москова; в третия филм. на Дюлгеров, съсценарист е Светльо Ов
чаров. Всичко друго са авторски филми. Режисьорите си пишат сценариите 
и си ги снимат. Вярно е, че и Людмил, и Светльо, и Иван Черкелов пишат 
много увлекателно. Обаче на екран диалогът стои схематично - като че ли 
не говорят живи хора, а два микрофона например. Българският автор няма 
навик да се довери на друго лице, на диалогист.
Копринка Червенкова: Едва ли в случая става дума само за навик; по-скоро 
нещата опират до пари, с които да се плаща такъв тип занимание. В момен
та обаче проблемът със сценариите, поне според мен, е малко по-друг. Ня
как си писателите, или нека да ги нарека пишещите сценарии, са доста стъ
писани. сякаш още не са в състояние да разберат сюжета на новия ни жи
вот. Не могат и да го разкажат. Не случайно повечето от филмите бяха 
съставени от фрагменти, от малки новелки.
Геновева Димитрова: Но това е принципът, който 8 момента е страшно 
на мода. Появил се през 60-те в италианското и френското кино, той бе 
възкресен от Тарантино. И в момента такова е киното на Родригес, Содър- 
бърг, Рокуел... Снимайки новели, Иван Павлов и Людмил Тодоров се приобща
ват към тази световна тенденция.
Копринка Червенкова: Може би в нашия Гт бе $)ес1е все още е рано за по-гло
бални обобщения. Защото плътният сюжет точно това предполага. Ето, 
виж усилието на Еди да изгради от начало докрай един цялостен сюжет, да 
разкаже една обемна история, към каква коварна метафора го плъзга! Из
веднъж се оказа, че за всичко на този свят - от мизерията на пенсионерите 
до атомната бомба - са виновни парите.
Геновева Димитрова: Обаче има нещо много важно във филма на Еди. 
Копринка Червенкова: Какво е то?
Геновева Димитрова: Той казва; „Изпуснахме децата, да пазим внуците“. 
Копринка Червенкова: Той казва и много други неща, но го прави доста дек
ларативно и примитивно. Аз нс се съмнявам в моралния му патос, но за мен 
е много по-респектиращ страхът на останалите режисьори от подобен род 
обобщения. Защото се страхуват от дидактиката.
Геновева Димитрова: Но те превръщат в дидактика и най-дребното обоб
щение. Какво друго, освен дидактика е тази вавилонска кула, дсто непрекъс
нато ми се сервира във филма на Дюлгеров; или пък лястовицата му, която 
прилича на водно конче... Смятам, че при Еди безспорно има дидактика, но 

илмът ме хваща и ме овъртолва. Докато в „Черната лястовица“ (макар че 
илмът се занимава с наистина много важни проблеми - и етническата то

лерантност, и липсата на диалог помежду ни, и насилието...) Дюлгеров ся
каш ми изнася трактат на тема „Обичайте се всички“.
Копринка Червенкова: Във филма става дума и за други неща, не по-малко 
важни от етническата толерантност. Става дума за това, че два часа су
ма ти мъже подмятаха от ръка на ръка тази хубава циганка и никой не успя 
да я вкара 6 леглото си. И накрая, като не можаха нищо да направят. Взеха, 
че я убиха.
Геновева Димитрова: Авторите на филма не можаха нищо да направят! 
Копринка Червенкова: Страхувам се, че тази аналогия е доста справедлива. 
Но нс може да се отрече и наличието на една цялостна, генерализираща ме
тафора на Дюлгеров за вътрешната немощ, за липсата на потентност в 
обществото. А общество, което не е потентно, което не е в състояние да 
обладае една жена, не може да се възпроизвежда и рано или късно умира. 
Геновева Димитрова: Според мен това е големият драматургичен проблем 
на филма, а ти го представяш като някакво изключително послание. 
Копринка Червенкова: Аз съм убедена, че това е посланието на филма. Са
мо че то е затрутрено от етнографски бит и фолклорни мотиви. Дюлгеров 
сякаш се е страхувал да не би някой да не разбере къде точно сс развива 
действието. И за да не стане грешка, го е претоварил с реалии, които на 
моменти звучат еднозначно кичозно. А иначе метафората за нацията, коя
то умира, си съществува.
Геновева Димитрова: Тя, нацията, може и да умира, обаче и аз умирам, до
като гледам този филм.
Копринка Червенкова: Всичко идва от страха да не би посланието да се 
окаже плоско, директно. За съжаление подобни страхове твърде често во
дят до обратен ефект. Но въпреки страховете ми, че киното ни ще се ока
же умряло, сиво, мърляво, на този фестивал то ми се видя доста симпатич
но. Защото и намеренията, и хората, които стоят зад тях, са почтени. 
Геновева Димитрова: Да, абсолютно почтени са филмите, това прави впе
чатление и може би то беше най-важното нещо на този фестивал. Такава 
беше и документалната програма. Това Дюлгеров го нарича отказ от разв
лечението. Едва ли е точно отказ, защото нашето кино по принцип не може 
да развлича. В случая нямам предвид опозицията развлечение - неразвлече- 
ние. А киното ни е почтено, защото всеки, независимо от степента ни ус
пех, е останал верен на себе си - В своята градинка си с копал, не е отишъл да 
открадне мотиката на съседа си...
7<жпшври 1996 г.

Каири от филмише:
1. Гъркатщи (е Ааиьли
2. Приятелите на Инилия
3. 1кичко ит нула
4. ДнлИникът на един луд



■ XXIII фестивал на българския филм З.штна роча. Варна, 1996 КУЛТУРА ж
В пепелта от рози
Трите главни Златни рози на тазгодишния 
национален кинофестивал се приеха като справед
ливи. В игралния конкурс нямаше нито един слаб 
филм, нито едно недоразумение, нито един провал. 
А все пак нещо не е наред...
Повечето ни игрални филми протичат като купон 
на приятна и неглупава компания. Тръгва смислен 
разговор на европейско равнище. Балкански комп
лекси едва се долавят. Членовете на компанията 
са хора образовани. Талантливи и артистични. Зре
лостта ги е освободила от излишни илюзии. Све- 
тът, в който се вглеждат, е техният личен жи
вот. Тяхното-наше поколение. Техните-наши проб
леми. Много се говори за любов. Любов като за
късняло пълнолуние, като черна лястовица, като 
разговор с птици, като един луд дневник. Любов- 
хармония като търкалящи се камъни, любов-утих- 
нала като приятелство, превърнало се в навик. 
Любов, меланхолично съзерцавана, с още жива на
дежда, но вече уморена вяра в страстта... Напред
ването на купона-филм развързва езиците, раз
мътва мозъците, фразите се накъсват. Настава 
краткият миг за откровения. Прекалено кратък, 
защото опиянението бързо замъглява смислените 
приказки и те изгубват аромата си. Участниците 
са тренирани и докрая не забравят за какво са се 
събрали. Обаче сред повторения, доизяснявания и 
натякване все по-трудно става да завършат ве
черта. След колебливи полутръгвания накрая всич
ки се изнасят. Общо взето, с облекчение. А всичко 
е започнало така добре...
Осем филмови купона се отпочваха на варненската 
Златна роза'96. Не участвах само в .Трака-трак“. 
Но за всички останали твз>рдя, че завършиха по го
реописания начин. Нито един филм не успя да се 
превърне от киноговорене в цялостен разговор. 
По-хитрите демонстративно заявиха, че изобщо 
нямат такива намерения. Те така или иначе ще си 
изприказват някои работи. Изпитват нужда да ги 
споделят. Който иска да слуша, който не иска - 
здраве. И спечелиха от това. „Всичко от нула“, 
„Приятелите на Емилия“, „Търкалящи се камъни“ 
и „Дневникът на един луд“ остават логични на се
бе си от първия до последния кадър. Зрителят или 
влиза веднага в интонационната им среда - музи

кална, поетична, философска, импровизаторска, 
или излиза скоро... от залата. „Търкалящи се камъ
ни“ и „Дневникът на един луд" са чисти монолози. 
„Всичко от нула“ и „Приятелите на Емисия* на
помнят разлиетване на семеен албум. 11 четирите 
филма не залагат на твърда интрига и кодират 
посланията си някак между другото. На части. Но 
не се лишават от опознавателната помощ на ми- 
нисюжсти. Оформят новели. Вмъкват притчи, 
обиграват поетични текстове и песни. Стъпват 
по малки камъчета-историйки, започващи е „имало 
едно време“ и завършващи с „такива ми ти рабо
ти“. Защото само идиот може просто да си арти
кулира филмови звуци без никаква мисъл.
Никой не твърди, че авторът е длъжен да облича 
своето послание в класически сюжет, филмът мо
же да разказва не само за хора и събития. Той може 
да предава усещането за някакво чувство, сън, бог, 
мечта. Може да бъде прост или сложен. Битов или 
метафоричен. Един филм не бива да прави само ед
но - да се самообяснява. Това е работа на зрителя. 
А българският филм въпреки различията в стил 
теми и светоусещане, продължава да репродуцира 
неизменен дефект. Той сочи, описва, илюстрира, 
дори буквално изрича своите идеи. Вместо просто 
да ги вгради в самодвижещ се екранен свят, да пус
не зри те ля вътре и го остави, по дяволите, да 
схване колкото може.
Но не би! Игралното ни кино отказва да се изразя
ва единствено чрез своите герои и онова, което 
става с тях. То знае, че не може без случката, но 
не я обича. Тя му се струва плебейска. Не му иде 
отвътре. Мъчително, трудно и обстоятелствено 
я създава. Отрупва я със социално-битови подроб
ности, за да я направи правдоподобна. И след като 
е хвърлило толкова труд да я качи на екрана, бързо 
я претупва. Не й дава възможност да се напълни 
със собствените си жизнени сокове и да изтече в 
следващата. Подобни упражнения вероятно му се 
струват поклон пред масовия вкус, а то не иска да 
е търговско. И за да е друго, авторът издебва уст
ремилото се нанякъде филмово тяло. хваща го за 
гушата, тръшва го в партер, взема му дъха и за
почва да го охудожествява и дообяенява.
Кому е нужно „Черната .лястовица“, „Закъсняло

□Разговор с 
ите исторт 
люченп. Той. 

неща. На самите истории' 
заснети и се случват пред 
начало, развитие и край. С 
влияят или не. На режисьора? Д» 
нужно да наблегне върху важните 
ето послание. За да не стане грешка. За да е раз 
ран. Румяна Петкова се отдава на излишна съм 
цате.хност, тушира тревожните нотки и пот, 

чии визуални отклонения. А тръпката м, 
деца е казала всичко. Георги Дюлгеров 

развихря циганско-скинарски бали ши в стил „У 
тсайдска история“ и цели три пъти повтаря р, 
за разде лените човеци. А съдбата на несъблече! 
та и невзета циганка Вече е превърна ла тъжна, 
легенда в реалност. Еди Захариев докарва емиг
рант чак от Америка, за да накара героя си ели 
да се самообясни. Буквално Визуализира отцсуб1 
твогао като планешарен конфликт. Докато ся 
телят отдавна е почувствал исти, 
му от гениалното мълчание на 11 цк 
Проблемът не е толкова в 
мис лянето на сюжети. А в мач 
филмиране. Проблемът е в гов< 
кото кино. То страда от приел 
Хронични. Получава ги внеипм 
тече по най-л годен за почитат 
зи пристъпи идват внезапно и I 
на филмите, тяхната правдоподобност, риг 
им. Сякаш гледаме рами варианти на Златин-Ра- 
девия „Шок“. Режисьорът не издържа. Скача вътре 
в собственото си творение И започ! 
ка с неизменен шоков резултат - жив 
става музей. По хербаризираното му 
ри авторът с показхлка в ръка и обя< 
мията на умъртвеното си послание.
Нямам отговор на въпроса как да из, 
жисьорите ни от собствените им фс 
отървем творбите от техните създ 
ствам натрапчива необходимо 
Някой трябва да ме извади от
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•чади от текста.

Антония Ковачева

Маякобски обичаше да казва, че театърът не е огледало, а увели- 
чително стъкло. Колко по-валидни са тези думи за белия екран в тъмната 
зала или още повече за телевизионното стъкло в дома ни. Всички сме пред 
него, всички сме в него - само че уплътнени, сгъстени, по-релефни. Хаосът 
и небулозата на всекидневието там се концентрират, подреждат, криста
лизират в четливи образи, знаци, послания, идеи, драми, ферментацията 
от улицата там, на екрана, е вече кондензирани истина със запазения знак 
и „алкохолен градус“ на нейния автор. Ето го образа - метафора на Никола 
Ковачев от документалния му филм „Казан“. Това, което седем години ки
пи около нас, на екрана е примесено с горчива ирония и тъжна болка, проб
лясваща надежда и уморено примирение. Политици, чиновници, кметове, 
кришнари, депутати, забравени емблеми като фори Светулката и кой ли 
още не - всички ние, анонимни джибри от ерата на демокрацията, сме там, 
в казана, около който клечат като Радичкови персонажи земни и мъдри се
ляни, отпиват от първака и с пестеливи и точни думи подреждат разбър
кания „пъзел“ на времето. Кольо Ковачев и в предния си филм „Е, и?“ пог
ледна с хаплива болка към (не)ставащото днес, но тогава достигна до 
шопската сентенция „Е оти ручаме жабстата...?“. Сега е по-хитро нскон- 
кретен и същевременно по-дълбок, въпреки привидната си фриволност. Ка
зано скучно и претенциозно, „Казан“-ът е модел на обществото ни днес. 
Както и автобусът на Владимир Андреев от филма му „Пътят към Евро
па“, в който като в Ноев ковчег пътува по един екземпляр от оцелелите 
днешни български породи в търсенето на Аркадията „Шенгеи“. Златно 
време за българската документалистика се оказаха годините на прехода. 
(Представете си, ако имаше репортери с Мойсей, докато води евреите 
през пустинята). Милионите метри заснета лента не облекчават съдбата 
ни днес, но оставят най-верния документ за утре. ферментацията съвсем 
не е приключила, но това не спъва Юли Стоянов да изследва в монтажна 
мозайка (“Българско време“ и „Площадът“) миналото като проекция в 
днешното и съвремието като плод на историяти. Той е деликатен, но ди
ректен в анализите и оценките си. Докато Светослав Овчаров във „Фер
динанд Български“ или Станимир Трифонов в „Образ невъзможен“ са изця
ло потопени Във времето на персонажите си, и алюзиите и асоциациите с 
днешния ден напират сами към провокираното ни съзнание. Защото сила
та на документа сив неговата жизненост през годините, докато дочака 
проницателните си и добросъвестни четци. И тогава зад патиниранитс, 
пропуснати или подценени факти изскачат нови зничения, които доказват 
отколе известната истина, че много често обществото се оглежда в себе 
си след дълги паузи ни кокоша слепота. Нима само днешни са болезнените 
проблеми на малцинствата у нас - проблеми исторически, етнически, поли
тически, икономически, психологически, социокултурни и какви ли още не. 
Нима до вчера те не съществуваха или по-скоро бяха под похлупака на мъл
чанието? Толкова по-добре, че днес избуяват с такава сила тъкмо на екра
на, а не по окървавени улици и документалистите ни ги третират умно и 
задълбочено, с мъдра толерантност и човеколюбис. Цял пакет филми за 
магията на циганската душа, за разполовената болка на помаците, за непо
дозираната хармония в абсолютно непознатия свят ни кизълбашите са 
силно завоевание на документалното ни кино днес. Час по-скоро национал
ната телевизия трябва да излъчи филми на Илко Дундаков „Пътят към 
рая“, „Железният баща“ на Иван Росенов, „Василица“ на Милан Огнянов, 
„Междинен свят“ на Румяна Петкови, изключително полезният и добросъ
вестен филм „Ръка ни сърцето" на Вергинин Костадинова. Това са ленти, 
заредени с необходими и енергична истина, които лекуват болните ни души 
в кишаво и трудно време. Както казваше поетът, „същественото е край 
нас, размесено с подробности“. Шанс и жребий зи „увеличителното стък
ло“ на документалното кино е да ги открие и насочи към съзнанието ни. И 
тогава ще изпълни докрай високата си гражданска мисия, която Времето 
му възлага. Божидар Манов
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Клиентът никога няма право
Архитект ПавелНа пръв поглед е странно (при това изобилие и качество на информацията), че 

вместо да сме заобиколени от шедьоври, живеем в умопомрачително грозна среда, 
проектирана от архитекти, одобрена от архитекти, населена от архитекти. До-

Си ако забравим за масовото индустриално строителство, индивидуалното В ни- 
акъв случай не е цвете. Защо? Работата е там, че архитектите нямат много об

що с качеството па архитектурата. Някои (циниците) го съзнават, други (наив
ниците) - не. Мнозинството осцилира между тези два полюса.
Характерно за цивилизацията от ерата на индустриалната революция е превръ
щането на архитектурата в стока. Като стока тя не може да следва други зако
ни освен пазарните. При тези условия произведение на изкуството може да въз
никне по-скоро случайно.
Винаги е съществувала тясна връзка между етиката и естетиката. Колкото по
вече архитектурата се приближава до естетиката на клиента (бил той индиви
дуален или масов), толкова повече тя отразява неговата етика. Хипотетично 
архитектът е обвързан само с функционалната програма и наличните средства. 
Всъщност не е тика. Добра архитектура не може да се появи там, където няма 
кой да я хареса. Добрата архитектура предполага комплекс от достойнства, В 
т.ч. естетически, а следователно и етически.
Композиционните качества са безспорно тъкмо тези, заради които архитектура
та е изкуство. Красотата на архитектурната форма не се изчерпва с красотата 
на абстрактната композиция, макар че тя предопавлява канавата на архитек
турния образ. Участието на тектониката, качеството на детайла, равнището 
на експлоатацията имат също голямо значение. Но абстрактната композицион
на идея е първоизточникът. Когато тя е сбъркана, малко нещо може да се попра
ви.
В далечното и дори в близкото минало схемата на абстрактната идея е била уди
вително проста, еднообразна, инвариантиа. Шедьовърът на шедьоврите на ка
менната архитектура - готическата катедрала в най-най-прекрасните си образци 
- Париж, Брюксел, Реймс, Лмиен - показва по-скоро конгеииалност, откалкото 
оригиналност. Ако не бяха островърхитс им кули, в същата компания щяха да по
паднат още половин дузина не по-малко славни черкви. За средновековния майстор 
очевидно не е било важно да бъде оригинален, а е било по-важно да „строи правил
но“, отколкото да „продаде“ или да се прочуе.
В нашата родина селското жилище от миналия (а до голяма степен и през нашия, 
век показва пълно еднообразие В схема, композиция, детайл! Никакви забежки!
В съвременния свят дори най-добрите и славни архитекти в стремежа си към 
оригиналност стигат до патология. Ако кажете на студента, че смирението е 
едно от най-ценните качества на твореца, той няма да разбере за какво става ду
ма. И наистина - ако архитектът не излезе на пазара на идеи с действително или 
хпшмо новаторство, той няма никакъв шанс да продаде своята стока. Новаторс
тво единствено във формата, обаче, не може да съществува, а новаторство във 
функцията и конструкцията е нещо, което се случва далеч не всекиму и не всяка 
година. Излиза, че всеки, който няма сили за шедьовър, би сторил по-добре, ако ко
пира шедьоври. Мислимо ли е това в наше време?
Винаги е стоял открит въпросът - чий всъщност характер изразява архитекту
рата - на собственика, на автора или на епохата. Ако архитектурата беше изоб
разително изкуство. Въпросът изглежда по-лесен - портретът на лапата отразя
ва характера на папата и майсторството на Веласкес като художник. В архитек
турата не е така. По-скоро тя отразява характера на архитекта и майсторст
вото на клиента да си намери добър архитект. Добри архитекти много, Клиенти, 
които да не ги командват - малко. Архитектурата е въпиющо изключение от 
правилото „клиентът винаги има право“, въпреки че е вписана В пазарните отно
шения наравно е бръсненето и подстригването.
Една от причините клиентът никога да няма право е тази, че той няма как да 
знае за абстрактната композиция това, което представлява сърцевината на из
куството архитектура и още много други неща. Не му е работа. Личните впе
чатления. които получава от света на архитектурата, В никакъв случай не му по
магат да разбере къде е оптима-лният компромис между собствените му желания 
и реалните възможности на избрания от него архитект. Просто защото архи
тектурната среда е затлачена от образци на грандиозната (само)измама, че ар
хитектът е слуга на обществото.
Преди повече от двеста години добрият Пиер Карон дьо Бомарше създал образа 
на човека от третото съсловие, койпю взема инициативата в свои ръце. Кой дви
жи сюжета? Алмавива? Не, фигаро е, който действа (с парите на графа, от име
то па графа и в полза на графа, по... какпю намери за добре).
Нещо подобно може да сс случи на гребена на надигащата се вълна на постиндус- 
триални отношения, където именно информацията и умението да я използваме е 
най-ценната стока. По самата си същност най-ш (формиран в съответната об
ласт е специалистът. Вече няма никакво място за самодейност. Богатите тряб
ва да оставят „пролетариите на умствения труд“ да действат от тяхно име, с 
техните пари и в тяхна полза, без да им пречат'
Въз основа на абстрактната композиция, изучавана от бъдещи архитекти, беше 
доказано, че композиционните сюжети и средства са краен брой. Въпреки това и 
клиентът, и проекпинтът се стремят към оригиналност с всички средства, на 
Всяка цена. Същинска оригина-лност обаче има само когато материални, и не идеал

ни предпоставки предложат нови възможности - например цял прозорец от пода до 
тавана може да се появи само ако бъде произведено достатъчно голямо стъкло. Не 
преди това. В наше време изобилстват и се появяват достатъчно много „големи 
стъкла“ и това предизвиква несигурност във вкусовете и объркване в желанията. 
Клиентът „никога няма право“ в морален, но и в чисто количествен аспект. Ар
хитектурата има трайност по-го.ляма от човешкия живот. Десетки, стотици 
хора обитават отделната сграда и градската среда. Хиляди ще живеят редом с 
нея и щс я търпят (къде ще идат). Всъщност неназованият пълномощник на тези 
стотици и хиляди (повечето от тях неродени) е архитектът - човек, който би 
трябвало да знае какво е красота и как се постига. Прахосването на пори за лоша 
архитектура е престъпление спрямо потомците, дори ако приемем, че съвремен
ниците получават архитектурата, която заслужават.
Независимо от „обществения строй“ Клиентът харесва и поръчва разхитителиа 
архитектура. По простата причина, че гледа на нея единствено като на капита
ловложение - той желае количеството на материята, а не качеството на прост
ранството. Собственикът инвестира В стени, плочи и фундаменти, а не В полез
ни обеми. Строите лят (и архитектът без съвест) са дово.лни от това - те пече
лят процент от стойността. В този случай вложените средства (както мате
риални, така и композиционни) са загубени средства. Тази практика ускорява нас
тъпването иа хаоса (другото име на ентропията). Именно в тази плоскост ети
ката и естетиката, красотата и моралът са тясно обвързани.
В нашата страна доскоро основната цел на държавата се определяше като „всес
транно задоволяване на материалните и духовни потребиости на трудещите се“. 
Всестранното задоволяване обаче вече не задоволява и най-скромните потребнос
ти. Идеята на Римския Клуб за нулев растеж не беше възприета като подходяща 
философия нито на Изток, пито на Запад. Ако днес някой предприема строителс
тво, не бива да се заблуждава, че е на път да задоволи потребности по начин, кой
то оправдава това намерение. Дядовата ви къща в Тетевен и вуйчовата ви мел
ница в Делиормаиа са много повече произведения иа изкуството, отколкото ново
то жилище или офисът, койпю строите. Архитектурата, която днес наричаме 
стара, в много по-голяма степен е обвързана с възможности и потребиости, за 
разлика от сегашната. Причината е много сериозна - липса на мироглед, който 
що-годе мотивира постъпките ни. Ако всестрашюто задоволяване“ е химера, а 
„максималната печалба“ е самоубийство, с каква цел живеем? В по-тесен смисъл - 
защо строим?
Шедьовърът е може би единственото оправдание, че сме взели от Природата ре
сурс и от децата си място. Шедьоври могат да бъдат не само дворецът, черква
та и музеят. Шедьоври бяха плевните, които допреди двадесет години още се сре
щаха из Котленския балкан. За да има шедьоври, трябва някой да ги поиска. Из
пълнители винаги ще се намерят.
Новите възможности пораждат нови желания, новите же.лания - нови сгради, 
вКмочителпо нови шедьоври, но покрай шедьоврите заемат място хиляди пост
ройки, за които е сигурно, че е по-добре да не се бяха раждали. Единственото спа
сение е предварително да знаем повече за красотата, логиката и морала. 
Теоретичното разделяне на абстрактната композиция от пластиката, динами
ката и тектониката е начин да се ориентираме по-добре в сложността иа профе
сията. Опитът от изминалите години показа, че макар композиционните знания, 
организирани в система, да представляват основа за консенсус, начините на тях
ното изпо.лзваие остават дълбоко индивидуални. Колективният метод на работа 
е противопоказан за архитектурното проектиране. Упадъкът на големи и славни 
архитектурни бюра обикновено настъпва с остаряването и смъртта на техните 
основатели.
Практиката да се решават проектантски задачи чрез колективи, формирани по 
административен ред, е една от причините залрахосвансто на огромни ресурси. 
Съсипването на цели територии, безвъзвратната загуба иа енергия и суровини 
(Кремиковци, Червена могила, Софийското метро) са плодове па колективна бе
зотговорност. В микрокосмоса на индивидуалното жилище положението е също
то - колкото по-малко хора „композират“, толкова по-добре за композицията. 
Ако, чужди на популистката демагогия, се обърнем към фактите, ще открием, че 
красотата може да бъде резултат само на индивидуални, елитарни и свободни за
нимания на посветени, при условие, че обществото им признае това право и наме
ри адекватен механизъм за техния избор, обучение и възнаграждение.
„Композицията като абстракция“ е предназначена за архитектите и студенти
те по архитектура, без съмнение. Но тя би била много по-полезна, ако попадне в 
ръцете на клиента - не защото той ще я използва лично, а защото тя може да му 
помогне да промени представите си за архитектурата като морал и за архитек
тите като хора на изкуството? Това никак няма да е зле!
Човечеството създаде глобална материална среди, която е на път да го унищожи 
като Вид. Длъжни сме нещата, които така или иначе строим, да направим прек
расни според силите си. Не защото „красотата ще спаси света“, а защото ще му 
помогне да отложи гибелта си до момента, когато ще може да я посрещне с дос
тойнство. Това също не е малко
Ако случайно все пак хомо сапиеис оцелее, красотата, получена в наследство от 
нашите внуци, ще бъде единственото ни оправдание.
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Разговор с поета Ани Илков
- Миналата есен войната на СБГ1 срещу Сдружението 
на българските писатели навлезе в страховита фаза, 
след като „Отворено общество“ ви дари стаж от къ
щата на Яворов. Гранитски мобилизира телевизията, 
забравени патриоти се вдигнаха на крак срещу отроди- 
тслите; и всичко напразно - сдружението прогонено 
спечели. Тогава Вие бяхте в ръководството му. Падна 
Ви се да играете роля, писана за някой друг. Беше ли по 
вкуса Ви?
- Изпяло не беше, защото никога не съм се занимава.! 
дори с минимално управление. Като анархистична ду
ша съм се изживявал винаги, държавата съм прези
рал, където мога, винаги съм се мъчел да я прееба. 
Мразя я и сега. Чиято и да е, все ще я мразя. Но това 
го поех с идеята, че е обществено задължение и задъл
жение към съсловието, което съм ценял, даже някога 
съм го обичал. За мен съсловието на пишещите беше 
идеален въжделен обект, когато си бях селянче или 
пък видински ученик. Така че реших една година да 
правя каквото трябва да се прави за съсловието и об
ществото. Не за държавата. Кофти стана, ама ня
маше как. Тогава имаше една едра задача - сдружение
то да стане някак си. То беше само идеално станало: 
100 души писатели се нагърбили да се отцепят от съ
юза, ама как технически да се отцепят? Да мислят 
чисто синдикално ли заедно, и.ли обществено-полити
чески заедно? Не се знаеше нищо и в сферата на пари
те, иа материалното. Тогава „Отворено общество“ 
предложи идеята за къщата-музей на Яворов и ние се 
съгласихме. Ясно е, че тъкмо там ни е мястото. Къде 
другаде освен там, около тези леко мистични. леко 
символични места. Но искам да подчертая, че основ
ната тежест на тази битка на правенето, на става
нето изнесе Любен Дилов, който беше обвинен от ко
му ня ги те за символичния виновник за цялата работа. 
Понеже е стар писател, с по-широк гръб и може върху 
него да стоварваш всичката глупост и печална отро
ва, на която си способен. Което те и направиха, за да 
го вкарат 6 болница иай-накрая. Не можех да му по
магам много. Просто за комунистите моето име не 
означаваше нищо. Всичко това мина, слава Богу. Сега 
вече може да се гледа и откъм комическата му стра
на. Къде са комуиягите с техния спукан тъпан и тях
ното чудо за три дни? Аре, марш от тука!
- Сега, когато оръжията са прибрани и сдружението 
вече си има къща, банкова сметка, кафене и членски 
карти, видимо започва да доминира синдикалното му 
лице, политическото остава в сянка Героическият 
етап е приключил, задава се относителен уют. Сдру
жението става привлекателно дори за онези, които го 
преследваха. Как ще приема то новите си членове от
сега нататък?
-Аз съм за някакво балансиране между чисто съслов
ното сдружаване, с оглед на защита на собствените 
интереси вътре в обществото (това е чисто синди
калната страна) и опита на това съсловие, което не 
е еснафът на биво.ларите в Ямбол или Сдружение на 
медопроизводителите, просто да се помъчи да влияе 
върху общественото мнение 8 страната.
Натиск за членство сега има Но онзи тип леко скан
дално приемане вече няма да се извършва. Ще се прие
ма по-умерено, чрез някаква препоръка от двама чле
нове, защото сдружението става леко прелъстителко 
и корита трябва да се подбират.
- Как ще влияете ни общественото мнение?
- Чрез .Литературен форум“ и .Литературен вест
ник“ и чрез програмите, които сдружението вече из
готвя в лицето на новото си ръководство. Те донякъ
де ретроспективно ще припомнят онова правене, кое
то е било до 9 септември - вечеринковото правене в 
„Славянска беседа“, чествания, награди. И по този на
чин трябва да се създаде среда, която пачи ди е вът
решни, само от членове, а някак по-външни - чрез пуб
личните лекции. Един от начините ди се противопос
тавим на телевизионния терор иа Гранитиски беше 
да извършим изобилен бърз прием ии много нови чле
нове, същевременно те да са неслучайни хора. Защо не 
преводачи, научни рабоиици, даже философи като Ка
лин Янакиев, Цочо Бояджиев... Те пък нямат никаква 
нужда от синдикална защита. Ясно се вижда идеята, 
че това сдружение иска по-скоро да еманципира бъл
гарското общество от държавата и да еманципира 
индивида от обществото по възможност • тови е ве
че анархистичната точка. Ще рече, по някакъв на
чин да извади обществото леко встрани от държава
та, та да може то да не остане инфантилно, кикто 
д-р Кръстев е казвал навремето във връзка със 
Стамболовия шип управление. А той е казвал, че кога
то една държава се меси постояиио в работите ни 
обществото, то остава завинаги инфантилно. Тази е 
нашата беда. 1'ова сигурно е „изграждане ни граждан
ски структури“ или този птичи език. иа който те си 
говорят: дайте да направим граждаиско общество. 
Това ще да е някак си. Гражданското общество ще се 
разпилее по съсловни групи. На пръв поглед ще изглеж
да пулверизирано общество на егоистичните групови 
интереси. Но тези интереси могат да се хармонизи
рат и групите да се йерархизират не в лошия смисъл 
иа думата. Мисълта ми е: все тези леки подгавряния, 
„вие, писателите, всички сте жертви ии комунизма, 
вас Тодор Живков добре ви хранеше, подли души сте

вие...“. Абсолютно вярно е, но до едно време и просто 
вече не рабопш. Писателят е едно тъжно, самотлНи
що, обедняло същество. Гой е извън идеологията на 
живота въобще. Самата писателски фи.*лра е неясна 
вече, тя е неясна и в световен мащаб. В този смисъл 
тежък дял се пада ни българския писател и въобще на 
писателя, който представа малък пик и малка стри
на. Затова аз симпатизирам на всеки отделен човек 
измежду писателите.
- Повечето от авторите на „Литературен вестник“ 
биха звучали неадекватно на страниците на „Литера
турен форум“ и обратно. Те показват лицата на две съ
вършено различни поколения и говорят на различен 
език Доколко изобщо е възможен диалог между тях?
- Това, което младите могат да правят, е не толкова 
да се хармонизират със старите, а бавно да изтеглят 
старите към чествания и вечеринки. Вижте .Лите- 
ратл рен вестник“ с неговата здрава или нездрава ве
селост и го отнесете към «Литературен форум“. То
ва е отношението между млади и стари. Дори не е 
чисто поколенческо, а е една игра иа вкусовете. Всич
ки вкусове са допустими. Моят частен вкус е отвъд 
това. Но по отношение на вкусовете младите са важ
ни. По отношение на идеите все ми се ще академично
то да надделее и да зададе повече рационализъм, ясна 
историчност. Понеже писателят е същество в само- 
та, сраснало се с кафенета, с ракии, с някакви омрази, 
мълви и слухове, въобще същество, което ражда ми
тове и само е полумитично същество. Надявам се 
съсловието егоистично да защити себе си. още повече, 
че тези ще са последните писатели в България.
- В края на века всякакви краища изглеждат вероятни и 
затова предричането им звучи в реда на нещата Но за
що точно писателите?
- Както ху дожникът не може да деградира до боя
джия, така и писателя не можеш да го видиш като 
журналист. Да виждате някакви ху бави черти по ли
цето на журналистиката, за да може да роди тя своя 
писател? Мене ми се струва, че тук ще стане като в 
Англия: писането, особено писането на проза, ще про
бие пазара и прогаичсското слово ще се сдобие с па
зарна цена. Мъча се да спомена по-широката писател
ска фигура, защото поетът мие толкова смътен, че 
вече ми се струва изчезнал. Напук на изобилието от 
стихосбирки в най-тъмното ъгълче на всяка книжар
ница, поетът вече е изчезнал.
- В „Изворът на гротохубавите- нарекохте интелск- 
туалеца „безгръбначен резоньор. влечуго, умна майму
на“. Сега като че ли се надявате на него.
- Аз съм имал предвид онзи интелектуалец, който а- 
лшели и реализира оказалата се печална идея за цен
тър, „сложно“ мислещият. Тази ли бера летвата шу га. 
както казва един мой приятел, аз и досега не мога да 
понясям. Но когато бях в управата на сдружението,се 
научих да се помирявам. Става дума за един памфле- 
тен гняв към идеалния тип. Конкретно бих бил добър 
с всеки отделен човек. Поспорваме тук-там. Мисля, 
че хората от кръга на Желев, подвели се взаимно, 
произведоха този ад иа България. То не бяха кръгли 
маси... Конституцията беше изчислена за Желю Же
лев в този формат, за да го ограничава, но и да го пол
зва. Изведнъж в края на президентството си той 
откри, че президентската институция била лошо из
числена. Седем години опити на гърба на хората. Я 
марш оттука! Тови именно аз наричам някаква жена, 
някаква крава, някакъв англичанин и някакъв либе
рал. През Ницше.
- Сдружението възнамерява ли да предприеме юридичес
ки стъпки, за да си вземе от СБП онова, което му се 
полага?
- Старите творци са плащали с години и искат да си 
вземат своето, но как ще стане - не знам. Младите 
хора, новоприетите, нямат никакво отиошение към 
това. Хеле пък академичните, трудно могат да раз
берат за какво става дума. Сигурно не знаят какво 
значи „творчески фонд“, но със сигурност знаят кик- 
во е фондация. Те, комунистите, така са склисили 
своята каручка, че сдружението Вече може да воюва 
безкрайно яростно, може да утихва, и да лепва шалва
ри на стария писателски съюз. Защото, струва ми се, 
вече всичко е много ясно. Какво кому нисшите ще нап
равят, за да скрият своя позор и за да скрият този 
ужасяващ провал - могат само да започнат да ии при
викват иошем, за да ни избиват. Те, комунистите, 
обаче за това нямат сила. Те си едни престарели иди
оти. Искам да видя комунист с пушка. Няма кому
нист с пушка. Всичко е свършено.
- Усещате ли да навлизате неочаквано в една бащински 
ро.ля - от едни страни, цяло поколение млади поети со
чат Вас и казват „Това е поетът. Това е бащата ни 
постмодернизма В българската поезия“. От друга 
страна, Вие ги подканяте да се социализират, въвежда
те ги в обществена организация и очаквате от тях да 
поемат отго1^ор1ич?т
• Не приема.лз тови. Аз илтм шанс да срещам млади 
хора, защото работя в Университета. Ни мен ми е 
драго, че стилът ми на писане влияе ни младите. 
Предполагам, че е така, защото свръхголемияга ти
раж (1000) на последната ми стихосбирка се продаде.
От което съм много горд. Бащинска фигура обаче 
имаме, когато работазиа е резултат от едиа интим
ност и спарсиост, от лоши близост. Такова нещо не е 
имало между мен и м ладите. Те си различни, не си ка
то мен. Бих определи л себе си кипю човек, склонен къле 
епикурейство, бохемство, декадентешво. Те, млади
те, са хедоиисти: зният къде си пирите, какво точно
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се прави с парите, знаят как да се обличат... Въ<н>ще 
те някак си са правилни, за разлика от цялата непра
вилност на нашето поколение. За бащина фигура и ду
ма не може да става. Аз все пак съм преподавате.!, а 
това е една друга, запади<>европейска фигура - учитсл- 
на фигура. Винаги съм поддържал дистанция.
- В поезията Ви има яростно отчаяние, а отчаянието 
е деструктивно Какво Ви мотивираше тогава да се 
захванете с организационен живот, да водите събра
ния с дневен ред, да броите г ласове, такива едни неле
пи неща...
- Стана съвселз сллчаино. С хващал съм го като няка
къв дълг. Хайде тая година няма да се сахаоубивалз, че 
трябва да направи ме нещо за сдружението, пък дого
дина ще видим. Така ии учеха по селата. И аз съм хем 
анархистичен, хем дисциплиниран. Щом случайност
та те е посочила с пръст и е казала:“Де, виж та ш го
дина отдели, ако може, нещо да се направи“. Любен 
Дилов, Марин Георгиев - тези извършиха тежките 
неща, аз само се помотвах и викал: хубаво ще е да при
емем еди-кой си.
- Имате ли някакви илюзии за тази страна?
- Не, намам. Искаха да видя кому мага с пу шка и да 
отида да го заплюя. Той ще е някакъв беловлас човек и 
ще трябва с такси да го прибереш вкъщи. Убеден съм, 
че СДС рано и.ли късно ще вземе властта. Няма как 
да не а вземе, комунистите и диктатура не хюгат да 
въведат. Може СДС да е дебил. Толкова голям дебих. 
килкото комунистическите дебили обаче, СДС не мо
же да произведе. Н|е управлява по-добре. Г пъ» приме|>а 
със Софимнски. Те вече знаят техниките ма Властта, 
западният модел за тях вече не е тайна. Но ако не ус
пеем да бием на президентските избори, ние се хлъз
гаме към безбрежието на политическата глупост.
1Це се носим нататък. И страната ще се спомине в 
своята глупост. Както винаги • последна. На нея и 
Априлското въстание и г след Парижката кому ма~- И 
така ще бъде: погледнете това чувство, че светът е 
някъде другаде. С него ще си умрем. Ако се случи.
■ Трудно хш е да си представя плхгред пнЖз. ккпъ» опис
вате, как Сдружението на бъхаопските писапзели прави 
поетически вечери и сказки Какви вечери, какви сказки? 
Не е ли по-уместен сега вариант капю парижкия през 
шмата - всички да излязат иа у лицата, и да п»чккат 
отуправ.хяващихпе онова, на коспъз имат право.
- Свърши. Беше. Когато преди години и писателите 
лежаха пред президентството, големите пичове-цен- 
тристи минаваха и подвикваха: „Сега вие какво, ле
жите, и? Тука революция, а?“ Късни е. свърши. Бъл
гарският импу лс за революция се изчерпа. 1о бхзис и 
мина и в света. Докато съи|еству ва общество обаче, 
търсенето ни смисъл не престава. Писателят ще 
търси смисъла на това общество, ще го отива. И те- 
зи писатели си като за последно. И та зи Българлза ве
че е като за последио. Преди време един приятел се 
върна от чужбина и му ка зах, че не ми харесва тук - 
тази революция стана много нежна и те се и ллзалсе 
работата. Попита ме аз какво правя. Опиюворих му. 
че се готвя за една България на небехчнпа. Сх1я ми се 
както раципналист се смее на и зточно говедо. Обаче 
се ока за, че сега всички сме източни говеда, а пто елз- 
гурио пак се готви да напусне страната. Няма да 
престане да ме е срам и да ме е яд. че не стана тога
ва. Това беше връчено като задача на нашето поколе
ние. Та не се и зпълии и а з ще си ошивахз с то <и и ли
чен, и поколеически срам.

Разговаря Симони Янкови
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КУЛТУРА

Садомазохизмът кан
ситуация приматът на личността е заменен с подчер
тан акцент върху специфично нейно качество, което 
от своя страна може да бъде присъщо на немалко хора. 
Тъкмо в отпадането на уникалността сякаш се състои 
отчуждаването на любовта от метода и Садизмът 
става любов с маска; любов, ие съумяваща да разпознае 
себе си. Методическата метаморфоза дарява любовта 
с чуждо тяло, в което тя просто отказва да сс познае. 
Идеята се погнусява от отражението си. Материята 
не се оформя, а се малформя. Вместо ентелечин се полу
чава ектелехия. Затова садизмът е припознаван като 
не- любов, като някакво дру го на любовта. А той е дру
го на любовта в такова отношение, в каквото Грегор 
Замза (героят на Кафка) е друго на себе си. докато пре
бивава в тялото на насекомо. И така садизмът е ме
тодическа грешка. Той е любов, подменила дискурса си; 
любов, заграбила чужд дискурс.
Садизмът като идеология
Садизмът стана идеология, когато бе зазидан в слово. 
Зидарят, предполагам е известен. Това ословесяване-ци- 
ментиране, разбира се, му донесе куп неизбежни после
дици: втвърдяване на формата, доктринерски (макар и 
доста ефектен) език, тавтологично преексплоатиране 
на крайно малък брой устойчиви парадигми и прочие 
идеологически руди.менти. Кулминацията на това дис- 
курсивно разболяване дойде с манифестите. Ексхибици- 
онистичната нужда от манифестации (спомнете си де
вети септември!) роди текстове като „Към освободе
ните“ и „философия в будоара", които вписаха садизма 
в аналите на културата и същевременно дадоха на та
ка омразните му морализатори работа за векове нап
ред. Сполетян от феномените на изкълчената любовна 
еманация, Сад ги възпя, привидя като естествени, сис
тематизира, популяризира, но не и отрефлектира. Ар- 
тикулацишпе на неговата квази-саморефлексия произве
доха идеология. Тя пък, като всяка идеология, бе дотол
кова нагла в претенциите си, че се обяви за единствен 
прогласитсл на „естественото“ човешко състояние, 
нахвърли няколко фундаментални истини по въпроса, 
изрепчи се на морала (с което само му повъзвърна сила
та) и скоропостижно умря. При това тъкмо в книгите 
на идеолога си. Точно там - в опусите, посветени на не
го, садизмът загина. Неволно, но надеждно умъртвен 
веднъж от собствената си теоретическа плиткост и 
втори път от необузданите творчески пориви на кръс
тника си. за които последният заслу жава дълбок пок
лон от всички хуманисти. Горното би трябвало, за кой 
ли път. да ни отправи към закономерния извод, че изс
муканите от пръстите (във фройдовия смисъл) идео
логии, въпреки на пръв поглед завидната си устойчи
вост, все пак не са сред най-виталните. Сад не бе пред
видил това. Комунистите също.

Садо-мазо къща 
разваля.

Народна поговорка

Деконструкция и реконструкция 
на понятието .любовен метод“
А/ - Има ли любовта метод?
-Не!
Няма любов сама за себе си, любов въобще. За любов не 
може да се говори като за самостойна величина, поло
жена в интелигибелно, физическо или каквото и да било 
пространство. Към любовта не може да се възхожда. 
Никой не е в състояние да я постига волево; може само 
да очаква да му сс случи, защото тя е събитие и по пра
вило е мислима само в този модус. Любовта е ек зис- 
тенциалия ц като такава, разбира се. е неметодична. 
Възможният максимум в разсъдъчното »го домогваме до 
нея е да установим, че ни е сполетяла. Невъзможно е да 
се г«чв<»ри за любов зад и отвъд феномените на нейното 
случване. В този смисъл идеята за метод на любовта е 
напълно неуместна, дори абсурдна. Тук методът не би 
имал основание за съществуването си. тъй като зад не
го не стои никаква субстанция, която би го използвача 
като такъв Любов и метод са две несъвместимости. 
Но тъй като подобен песимистичен от познавателно 
гледище (макар и 6 голяма степен верен) извод, безре
зервно приет, бц обрекъл без време настоящото писа
ние на свършск. то. воден частично от суетния стре
меж да го продължа и в по-голяма степен от добрите 
прояснителни способности на друг тип реф чсксия. ще 
задам отново същия въпрос.
Б/ - Има ли любовта метод?
-Ж
Любовта е същност сама за себе си и сама в себе си съ
ществуваща. т.с има идеален характер Бидейки така
ва обаче, тя си остава положена вън от нас и неминуе
мо е белязана с печата на другост спрямо собственото 
ни битие. При това положение нещата остават твър
де проблематични, тъй като по никакъв начин не мо
жем да си обясним как ни се случва да обичаме. Затова с 
готовност, но с едно наум и от немай-къде. прибягваме 
до редовната процедира на сезиране на метафизични 
мисловни трикове, а именно започваме да допускаме 
различни възможности за конструиране на връзка, бла
годарение на която същността любов би могла да се 
прояви в нашето битие, без при това да престане да 
бъде същност. Първата най-добре защитима. най-добре 
защитена и в крайна сметка (по .мярата на собствено
то ми убеждение) вярна мисловна операция в тази насо
ка е отдаването на връзка от такъв характер в преро
гатива на благоустрои те лния промисъл с всички произ
тичащи от това следствия. Имайки предвид обаче рес
пектиращия обем и стойност на всичко изписано и из
говорено в тази насока, а също отчитайки собствена
та си относително слаба теологцческа компетент
ност. ще се изкуша тук да проиграя един друг, доста по- 
малко възможен и доста по-тр>у но защитим, но съвсем 
не безинтересен вариант. По чагамс становището, че 
има такава любов, която съществува независимо от 
своите прояви и в това си битие е сама на себе си дос
татъчна. Бидейки идеална обаче, тя не остава в себе 
си, а низхожда. намирайки проява в своите феномени, 
които макар и да имат начачото си в нея. не са тъж
дествени с нея. Доту к - пйй! почз. Пътя. по който лю
бовта еманира във формите на своите феномени, аз на
ричам мет-од (тейъоскк). Метод ще рече „път след“ - 
път. следващ същността, или. което в случая е равноз
начно - „път междинен“ - път между същността и фе
номена. Подобно на същностите, методите също са 
уникални. Методът - това е трасето, посредством ко
ето за любовта става възможно да произведе феномен, 
без да сс загуби сама за себе си. Методът е гаранцията, 
че любовта ще присъства в света под образа на типич
ни прояви, които са раз чичимц от всичко друго като 
любовни прояви. По метода на функциониране на даден 
феномен се ориентираме на коя точно същност фено
мен е той Това още не значи, че методът препятства 
същността да сс изявява многообразно Проявите на 
любовта са всевъзможни, но бхагодарснис на метода 
всички те възхождат към едно начало. Тук загърбваме 
феноменологията с нейното „заскобяване" на същнос
тите и сс обръщаме към спекулация от нсоплатоничес- 
кц тип. която ни осигурява възможността да у държим 
така реконструираното понятие ц да го превърнем ако 
не в обяснителен, то поне в проясни течен инструмент. 
Садизмът като любов
Садизмът е представим като любовен феномен. Въпре
ки че тук липсва изява на любовния метод, класифици- 
руема като „типична“, все пак мотивацията на садис- 
та за действията му се налага като повече от сходна с 
тази на влюбения. Това ни говори за девиация в начина 
на възхождат* към същността, в пътя на нейното из
лагане, в метода й. но оставя несъмнен факта, че става 
дума за добираме (някак сгрешено и самопрепятстващо 
се, но все пак добираме) тъкмо до тази същност - лю
бовта. С адизмът е любов, еманирала алтернативно, 
любов малформирала. Небезизвестният маркиз дава 
името си на един аномален метод, на едно низхожданс 
по крива, на едно неконтролирано изливане на същност
та в несъотВстстВащи и форми. Отчуждена от своя 
метод, любовта бълва уродливи феномени. Посредст
вом изкривената си еманация тя осиновява чужди проя
ви, припознавани като патологични. Плувайки в несвои 
в<»уи, любовта подменя радикално и изразните си средс
тва Езикът на нежността е заместен от този на из
тезанието; ласката е заменена с бич Опосредена от 
собствения си метод, любовта е търсене на уникалния 
друг Г1ри садизма обаче чистата другост. макар ц уни
кална, не достига. Ударението се поставя върху едно 
специфично качество - таланта да страдаш. В том 
смисъл по простата логика на взаимното допълване 
максимално желания обект на всеки садизъм е идеални
ят мъченик, идеалният страдалец. Тук отново се зав
ръща съмнението, че мотивацията на садистичните 
действия няма любовно естество, тъй като любовта 
по правило е насочена към личност, докато в дадената

Мазохизмът като любов
Мазохизмът, според простата логика на комплемеи- • 
тарността, е другото лице на загубилата метода си 
любов. Леко и подлъгващо безметежно се стига до из
вода, че те със садизма са взаимно обусловени, че едно
то е гаранция за съществуването на другото. Макар и 
лесна, верността ни подобно заключение в нашия случай 
отвежда до успокояващата увереност, че алтернатив
ната еманация е също по някакъв начин закономерна, 
сиреч някак си коитролируема. Мазохизмът също изди
га в идол специфично качество на другия, но този път 
това е способността да насилваш. Мазохистичната 
проява на любовта е насочена към уникалния садист. 
Откъснатата от нормалния си метод любов произвеж
да взаимнонеобходими феномени (нещо, което прави и в 
рутинните си прояви). Мотивацията тук е аналогична, 
но носи обратен знак. Любовната тръпка идва от чувс
твеното усвояване на чуждата воля за мощ и най-вече 
от сетивно приемания израз на тази мощ. Еротичните 
потенции са скрити в съзнанието за собствената сла
бост. Малтретирането отприщва импулсите, в които 
яветва любовта, феноменализирана след низхождаието 
си по кривата на несвойствения метод.
Мазохизмът като идеология 
Бъркаме в торбата с лъжите и вадим от там „Венера 
в кожи“ на Аеополд Ритср фон Захер-Мазох - едно про
изведение много силно като страст и отчайващо слабо 
като литература. Последното се обуславя от факта, 
чс така споменатият труд от воле попада в графата 
„много силно преднамерени писмена“, към която кло
нят почти всички идеологически жанрове. Впрочем Ма- 
зох едва ли е имал за цел да пише „програмно произведе
ние“. но в крайна сметка като че ли се с насилил да пра
ви тъкмо това. И той, и Сад, тръгнали на лов за стру
яща непосредственост, в един миг похващат перата и я 
опосредяват. Мазохизмът, както може да се очаква, 
също предявява претенцията, че е пълноценната и ис
тинска любов, а не просто някаква перверзия. Идеоло
гът отстоява принадлежност и възхождано към чисто 
любовно начало. Отново се привежда до немай-къде ек
сплоатираната опозиция „култура - природа“, като ме
ханизмите на първата се разобличават като репресира
щи всяка естественост. „Нагласеното“ и „маниерно- 
то“ се опълчват терористично срещу „природата и не
винните й влечения“. Всъщност садизмът и мазохиз
мът успяват да пренасочат и ангажират вниманието ’ 
на културата по-скоро и предимно в битието си на иде
ологии, отколкото в това на живи феномени. Ушите иа 
цивилизацията чуват говоренето, но не виждат праве
нето. Както често се случва, говоренето произвежда 
ефект, а правенето се загърбва и скотомизира. Ако ня
мат битие в текст, то все едно го нямат изобщо. Така 
че садизмът и мазохизмът се раждат и умират върху
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страниците и голямото внимание, с което от време на 
време биват заобиколени, дължат единствено на фак
та, че се осмелиха да проговорят и пропишат. 
Садомазохитьм и морал

„Единствено очертанията ни порочните съ
щества не се рогниНат в прозрачната ка.1
ма атмосферата.* .. ..Чезаре Моро

„Смъртна любов11
Ако всяко понятие, за да бъде такова, има свои грани
ци, смятам, че то неминуемо извиква при себе си и об
раз. Макар по принцип да пребивава в областта на мис
лимото, понятието неминуемо осъществява диверсия и 
нахълтва в сферата на представимото, на видимото. 
Най-малкото заради това, че то винаги води след себе 
си някакъв асоциативен поток, свързан с образи от лич
ния опит. Понятието не се изчерпва с измерението си 
на някаква абстракция, на нещо само умопостигасмо. 
То завладява съзнанието и като усещане, и като прере
шава, и като образ; някак иконично е. Оформяйки се ка
то видимост, понятието ни влияе и психически. Ико
ничността е този негов аспект, който сякаш навлиза 
най-дълбоко в нашата интимност, който прави поня
тието само наше, който му задава уникални рамки и 
параметри само за нас, дообогатява го над онези харак-

тчуждена от метода си
теристики, правещи го общо за всички. Тази азбучна ис
тина сякаш важи и за едно от най-иконичните в този 
смисъл понятия - „морал“. То с особена сила покорява 
собствените ни визийни полета. Образите и аналогии
те, извиквани при споменаването му, обикновено са дос
та. Затова с известен риск да стана иносказателен, ще 
се спра на един от тях. Проблематизиращото съзнание, 
щем не щем, винаги привижда морала като масив с не 
особено ясни очертания. Макар и институционализи- 
ран, моралът никога не е бил безпроблемно изяснен кон
структ. Неговите граници винаги се губят в някаква 
странна и непрогледна мараня. Едно от най-големите 
изкушения на пророческите философии с по някакъв на
чин нагледно да очертаят и след това да преодолеят 
губещите сс полоси на този масив. Така да се каже, да 
се разходят по рамките на това понятие, да заемат 
позиция, от която то ще им се яви в обозримост. Те с 
решителни стъпки навлизат в маранята, забулила гра
ниците му, и там, бидейки в непрогледност. се опит
ват да скочат отвъд. Възгордени в своята маргинал-

Хслчут Нютън. 
Парно, Ница. 1992 г.

ност обаче, те само тръбят. чс моралът им се е изяс
нил, че го виждат на длан. че вън от него са придобили 
надеждната гледна пъпка към него, а всъщност бойки
ят им и изнервен стил свидетелства единствено за то
ва, че са в междина, чишпо опори никога не са доста
тъчно солидни Тяхното „не“ на морала е толкова крес
ливо. че веднага ги ра«конспирира като деможещи да съ
ществуват без него. като въ зможми единствено по от
ношение на него. Мора лът започва да ги използва като 
разношавате лен лакмус з.з товя, какво самият той не 
е. Те са кривите ог ледала, в които той се оглежда, за да 
разбере какъв не трябва да бъде. Иесубстанциални, те 
са въ змпжни само като изключение на прави лото. но в
телеологически план съществуват, за да докажат, че 
такова правило има и то с действащо. Ето защо по
добни философии само ни пръв поглед са маргинални на 
гореспоменатия масив, а всъщност са интегрирани в 
него. Садомазохизмът е една тактическа травестия на 
мора ла, чрез която той по-добре опо тава самия себе 
си. Такова е и състоянието на садизма и мазохизлза. взе
ти като идеологически конструкции. Те загърбват мо
рала, стараят се да бъдат индиферентни, да бъдат дру
го на него, за да се спасят от тегобите му. Всички 
опорни точки на този стремеж обаче неизменно си ос
тават в пределите му. Опитите за надскачанс могат 
само да го легитимират, не и да го дискредитират. 
Сроден с този е и патосът на Ницше да превъзмогне 
морала. Освен на всичко друго, идеята за свръхчовека 
отвъд доброто и злото е продукт и на иконцчната 
представа за морал. Тя е бунт срещу образа на плаше
щия масив, който може да се яви и като кошмар. Сус-

ка на дансинга на се лека дискотека Но и това има свои
те чарове. Друго е по-важно зад посланията на този 
вечен кандидат на с лавата израства образът на теж
ката десница, която освен да гали струни и да върти 
шпага, п дщ) така може да се стяга в же ле зен оестник. 
от чийто удар хрускат кости Зад усмивката на Жорж. 
покрай типично американския инфантилизъч на голя- 
мото добродушно бебе. прозира онова, което в по лити- 
чсския жаргон наричат .здрава ръка* А този тип ръце, 
как то знаем, могат да хванат не един. а 11 (ХМ) камши
ка заедно. Да не говорим. чс далеч повече им <*тива нап- 
равл» боздуган. То «и (в и звестка степен замие лен. но В
много по-го.ляма - неволен) имидж все п»»-натрапчиво сс 
пласира, видимо използвайки медията като гхчгредник 
за почти пенетрално проникване в навикналата душа 
на избирателя. За да си полшпик в България, добре е да 
се рекламираш поне като Троскуров (виж .лошия, но ов
ластен и властващ персонаж на Пушкинк а може и по 
вече, вее е в плюс. Също така нс вреди, ако по избори сс 
изспп.пиш като няк<х) Крали Марко (при това визуално 
докарващ представата за последния) и сс провъзгласиш 
за единствен защитник на безкрайния синджир Вснери 
във ватенки. мо едновременно с т»»ва оставиш вратич- 
ка за двоумлемие какво по-точно си наумил да правиш • 
да управляваш или да омождаиз.
Естествено в такава ситуация на всеобща и многопла- 
нова по литичсска травестия онзи. който се държи 
просто нормално, обикновено губи шанс Дано не наве
ки Картината сс доуслпжняВз от факта, чс всички ма- 
собо и неотклонно сс препоръчват за единствени ото
ризирани и непоколебими агенти на морила. Петер Вайс

пендирането на морала става чрез волево изтриване на 
респектиращия му образ, чрез стопяване на контурите 
му, чрез снемане на иконичността му в гранична ситуа
ция. Единствената друга възможност (и единствено 
действите лна) е в откровението, но тя е предмет на 
друг разговор. За садомаюхизма става възможно да 
изиграе ролята на феномен, в който етическото оглеж
да себе си б.лагодзрение на облагодетелстващия факт, 
че само порокът има прости и ясни форми. За рахлика 
от него скрито-противоречивият и сложен конструкт 
на морала при опит за наблюдение тактично „се разми
ва в прозрачната кал на атмосферата"
Бъ лгарската политическа ситу ация като садомазохис- 
тична раг схсевепсс (Нежелан, но наложителен екскурс) 
Така нареченият български електорат вече години на
ред се само заблуждава, че иска да си отдъхне от тего
би. Е. лъже се. Не иска. Той всеотдайно и отчаяно е 
влюбен В страданието, но още не е прозрял тази си. 
заплашваща да се разкрие като изконна, мотивация. Ве
че по всичко личи, че на неговия гръб сто тояги наисти
на са безнадеждно малко. Трябват повече. Само този 
упорито възпроизвеждащ се мазохистичен ген може да 
обясни завидната и незнаеща пропуск точност, с която 
избирателят нацелва да об.ласти оногова, който най- 
добре и под най-разнообразни форми ще го измъчва. 
Последна справка - действащото правителство. При 
така оформилата се конете лация. за да бъдеш избран 
да рък«»водиш, трябва в окото ти задължително (но за 
препоръчване - смекчено от общ благ той и изглед) да 
проблясва пламъчето на префинения изтезател То е 
пече лившият коз и тъкмо то е наложително да се п ла- 
сира като послание към гласоподавателя. Това, разбира 
се, трябва да стане фино и на втори план. На първи се 
изиграва обратното, а именно „ние сме унижени, оскър
бени и нещастни като вас“, „ние сме едни от вас“, „ние 
сме заедно със (за) вас“ Милозливата благост присъст
ва, за да не се дразни ресантиманът (Ницше) на плебеи
те. Упрабляващата в момента сила дойде на бласт и 
ръководи=измъчва точно с такива позивни. Тя всъщ
ност перманентно цгоае по Брехт. с отчуждение. От 
една страна, за да може избирателят да се идентифи
цира с нея. пласира лидерите си като добри и мили ге
рои от ревлиВа мелодрама (те пък, х.лъзгави като гуще
ри и с гласове, залутани из диапазони между сопрана и 
тенора, чудесно пасват на това), а от друга, посредст
вом почти сакрални зонгови кодове и в будоарен план, 
загатва, че те могат и ще действат по-скоро като ин
квизитора Торквемада. Въобще БСП по избори сс дър
жи като лошия въ лк в одаянията на нещастната бална 
баба, а е.лекторатът - като вечно не съумяващата да 
го разконспирира червена шапчица. Обаче нещо. дълбоко 
залегнало в архетипа на наивното момиченце, безпог
решно му подсказва, че галямата калъчка се крие не 
другаде, а тъкмо нейде из ватените гащи на подазри
телно голямозъбати баба. И то вотира квази-бабата. 
т.е. калъчката. Защото иска мъчения, при това качес
твени. Да загърбим смущаващото число от актуални 
примери на управленски садизъм и за пример да дадем 
един сякаш по-второстспеисн случай, горди естети и 
знаковеди-комсомолци, безспорно вещи в семиотика и 
хералдика, знаейки какво сс чака от тях, ис сс напъват 
да дарят националната ни гордост с (ако не чак досто
ен, то поне приличен) герб, и закономерно я дамгосвот 
с убог и грозен значок. С кирливо коте. Концепцията е, 
получавайки го върху паспорта си, да останеш трайно 
жигосан и унизен от него. А това е удовлепгворителмо и 
за двете страни. Такъв род негласни сделки правят най- 
избираемата тъкан в България да е мускулната.
Друг един политик, който вие подобни конспиративно- 
садистични трели, видимо гарантиращи успех, започва 
все по-настойчиво да надига глава (във всички смиели) с 
мачистката си харизма. Освен чс положително пи.ли
нервите на едва калъпилия български феминизъм, коле
гата Ганчев демонстрира завидно пази а ви не ни мизо- 
хистичния уклон на избирателната душа. Той грижли
во отделя милозливата патетика като терен на песен
ното си творчество, а пряката му акция (здравеняшки 
подплътена) е не да печели, а направа да прелъстява 
слЛторита. при това в съвсем прекия смисъл. Наисти
на, понякога преднамерено галантният тон на джен
тълменската седукция поради обща нсов«ладяност на 
характера отстъпва място ни откровено дебелашка 
свилка, провеждана сякаш от войник в полагаема отпус-

в _Марат Сзд" е уловил добре такава ситуация. Леко 
перифразиран по логиката на сходството, привеждам 
английския вариант на един негов стих, чийто превод 
няма да приложа, и да не подразня по-благочестивите:

^Викала й'« тоге Ши а пап 
ТЪеуге аЛ яиДеЛ Нопош (ооЛ 
Ткеу Цалк аЬоШ псМл^ Ьш кеенпп^
Ви! не чге /Не опех * !*е1 "

И така, ако това абсурдно вагинално воведение на бъл
гарския електорат (с огромно извинение за патерналис- 
тичния израз) все някога не бъде тмсстсно от нагласи
те на стабилното гражданско общество, вместо дос
тойна уържава. ще продължаваме да си обитаваме ня
какво жалко псевдовъзрождемско, анахронично и илм> 
зорно коминтернско кънтри И ще продължаваме, за- 
щото. уви такъв тип общество, каквото е гражданс
кото, по видими белези обещава да не си пробие път 
ту к никога’. И проблемът за пх«ва вече не е икономичес
ки. а монталшпсгосм. Той е в това. че ние всеотдайно 
сме отдадени на генетично присъщия си пор^ж да сме 
собствените си автоезботьорц При това не пхллкова 
един спрямо друг (което все пак е .лечимо), а най-вече 
сами в себе си. Въпреки че презирам измисления наро- 
допсихологически дискурс, се налага да отбележа това 
Вместо да сс за.лъгваме с тъоашките митове, че бълга
ринът имал традиционни добродетели, които били не- 
изтребими. чс 6и\ трудолюбив. че все пак щял да се въз
роди от пепелта, е по-умно и по-оздравите лно да заре
жем този напълно безпочвен нарцисизъм, дз сложим ръ
ка на сърце и да си признаем, че това прзето не е вярна 
Българинът много отдавна никак нс е трудолюбив и за 
това може да свидете летва всеки, имал възможността 
да надникне в работоспособния свят. Да не глЯ*ории» че 
бързо и със сигурни крачки сс превръщаме в невъзврати
мо оеснафя л народ, в урънчаща на кухо нация бе» Бог, 
нация без смисъл. Така че без бавене да сс разделяме с 
високо патетичните и самомните лни идеологеми зл 
спасите лната си и (конна д^юродстслшкт и да нав.ли за- 
ме в прлщедура на самопришаване на актуалната си 
долност. Й да виним и нея не другиго, а себе си Да из
бегнем това вечно де легиране на отговортчдпи. Самоу- 
личаването в далност би ни дарил»» и с първата добро
детел - възможността да г.ледаме на себе си тре зво. а 
не през криви огледо.ла. Гражданското общество в Бъл
гария никога не може да стъпи на традициомми д«»бро- 
детели, защото те отдавна не съществуват. То може 
да стъпи само върху трезвото и критично заключение, 
че всъщност не притежаваме такива. Защото единст
вено точната равносметка, че нямаме нещо. може да 
отприщи желанието да го придобием. В другия случай 
само лраним илюзии, пощим отдавна оплешивели мито
ве и кастрираме собствената си продуктивност с ерза- 
ци Защото да мачтасм за по-добро сме обилно дарени, 
но триж по-обилно сме дарени с гения на собствената 
си мазохистична подривност. И ако нс си при знаем пх>- 
ва сега без остатък, след време то ще ни застигне и 
така ще ни удари, че ще усетим болката чак в петите 
При това в степен, в която дори собственият ни упо
рит мазохизъм вече няма да я припознае като удоволс
твие. II то*ави ще съжалим, че не сме се освестили нав
реме. че нс сме си дали сметка как обитаваме една ме
тодическа грешка чс сме и зеуби ли лщтегапи си. пр»- 
падайки по криволичещите пътища на фалшификолзо, че 
сме се дрогирали от удово.лствисто на страданието, че 
вместо с история разполагаме с лронологията на една 
перверзия. И ще ни стане много, много тъжно, защото 
садо-мазо разваля не сам»» къща. нс сам»» държава, но и 
живот, но и смисъл.
Къде си вярна, ти любов навдна!?!*

Явор Гьрдев
((питмгаЩл ап $гоир)

• Под .вярап** пук ряЯЬфай изсотчукусна «мп лкподя си*.



Хсъчут Нюшъа. Впшк, 
Моипк кяр«о, 1^4 г.

„Какво слушаш?“ е 
вълшебен въпрос. За 

повечето хора от 12 
до 18 години отгово
рът на този въпрос 
дава цялата инфор
мация, от която се 

нуждаят зададен чо
век. Отговорът ав

томатично те вкар
ва в някаква катего

рия: обществена, въз
растова, дори сексуал

на. В тийнейджърска 
(на български пубер- 

тетска) Възраст
„какво слушаш?“ е 

първият въпрос, кой
то задаваш, когато 

се запознаеш с някого.
От отговора науча

ваш дали си струва да 
се познаваш с този 
човек, дали да го/я 

сваляш (най-важното 
занилшние в тази въз
раст), колко би издър

жана връзката ви... 
„Какво слушаш?“ оз
начава „интересувам 
се от теб" или „заин
тересувай ме“. Зайчо
то музиката, която 
харесваш, води до на

чина ти на живот, 
възгледите ти за све

та и отношението 
ти към мен.

Слушаш ли. „Отритнати от обществото“ (и най-многоброен мла
дежки подвид) при социализма бяха мстълите. В днеш
но Време обаче хеви-, гараш-, спийд-, блек-, дет- и т.н. 
метълът е мъртъв като детето у Алис Купър. Това, 
че „Металика“ си подстригаха косите и добиха 
гръндж-вид, има много по-голямо символично значение, 
отколкото те си признават. Така че, ако Видите дъл
гокос тип, маскиран като Леми Килмистър и с фланел
ки „Айрън Мсйдън“, да знаете, че сте в дълбоката бъл
гарска провинция.
Метълът, естествено, бе убит от грънджа. За малко 
беше негова алтернатива, после го смачка. Един-сдин- 
ствен човек промени изцяло рока през 1991-ва и това с 
покойният Кърт Кобейн. Откак .Нирвана“ издадоха 
Кехегттб, нищо не е същото. Като музика стилът 
извира от пънка (това ни доведе възраждането на 
трите акорда), с много влияние на 60-те върху рит
мичната секция - бас и барабани. Първо го нарекоха 
„алтърнатив“ и така вкараха „Нирвана“ в едно гнездо 
с „Ред Хот Чили Пепърс“ и „фейт Ноу Мор", после ги 
сродиха със „Сау ндгардън“ и „Пърл Джем“ и ги кръс
тиха „сиатълски звук". Младежта, нетрогната от 
тези класификации, прегърна масово идеята. Кобейн 
стана бог. Единственият изход беше да докаже, че е 
смъртен. Доказа го.
Грънджът като начин на живот, отношение към све
та и мода плъзна по света, философията е „жиВотът 
е кофти, а освен това не е готин“ (цитат БийВъс и 
Бътхед). Всичко е гадно начело с родителите, слънце
то и котката. Наркотиците също са гадни, но се

Заию от 12 до 18 го
дини? Защото, ако 
майка ти или дядо 

ти не са те тормози
ли да свириш на ци
гулка от шестгоди

шен, 12 е възрастта, 
на която музиката 
става важна. До 18, 

защото после има по
точни признаци, изда
ващи личността, пък 

и такива (толкова 
директни) въпроси ве

че не се задават.
Съжалявал!, че по-на
татък съл! използвал 

обобщителното 
„младеж“ - звуча ка
то комсомолец или 

пенсионер. Но не отк
рих друго понятие, 
което да обединява 
хората от 12 до 23 

години. 
Следва жанроводи- 

тел из разни отгово
ри на вълшебния въп
рос и тяхното значе

ние. Представената 
тук схема на поняти
ята люже да се разг
лежда и от средата, 
и отзад-напред. Ако 
знаете, че нещо не е 
така, както съм го 

представил, приеме
те, че съм си го 

излшслил.

По хронологичен ред първо идват слушащите музика 
от 60-те години - хипита. хипари, хипейци. хипарлиВци.
Големият бум у нас дойде през 1991-ва с филма на Оли- 
Вър Стоун .Доорс“. Естествено, че ги имаше и преди 
това - поколения са се опитвали да носят „чарлстон- 
ки“, да си пуснат дълга коса или да слушат Джими Хен- 
дрикс до дупка - но филмът наистина направи револю
ция у нас. Изведнъж стани задължително да слушаш 
Щоорс“, момчетата не си решеха косите, за да прили
чат на Джим Морисън и всеки се пробваше да пуши не
що, за да открие какво ще се случи - от синапово семе 
до бананови кори. Нашите хипита не копират сексуал
ната революции па децата-цветя, защото - нали знае
те - а) 90-гае години: СПИН, комплекси, неоконсерва- 
тизъм: б) България: социални проблеми - няма къде, 
какво ще праВи.м после с децата и т.н.
Музиката на хипарите. Днес най-популярен стил от 
онези времена е ритъм енд блуса в своя електри ч ески 
Вариант, развит от британските китарни групи след 
1963-та. След това идват сайкъделик и хардпссви вари
анти на класически рок енд рол. Музиката от втората 
половина на 60-те е пълна с групи, „които просто не се 
усещат кога да спрат с безкрайните си импровизации“ 
(по думите на един американски критик). Музиката е 
силна и замайва. Като добавим и известната степен на 
замаяност, при която се слуша - главно „трева“ - живо
тът се превръща в сън. Сънищата са както феерия, 
така и кошмари, но това няма значение. Важното е, ка
то те попитат „Какво слушаш?“, да кажеш „Доорс". 
През 1977-ма в Англия избухнал пънкът. В България 
той се появил през 1987-ма. На Запад го обявили за 
анархистичен бунт на крайно лявата работническа 
класа срещу капитализма. Тук той се пръкнал като 
спонтанен бунт срещу комунизма. А иначе и у нас след 
1989-та пънковсте (пънкарите) мигат да си бръснат 
главата на каквито ивици си искат, да качат по себе 
си синджири от тоалетни казанчета, безопасни игли и 

ки ножчета, да надписват окъсаните си якета

. . . пънкари
света не искаха да си излеят яростта чрез него. За иде
олог на класическия пъпк може да се смята смърфът 
Граучи - „Мразя Всичко“. Но у нас не винаги е така. Ние 
сме по-близо до новия, Възроден, калифорнийски вари
ант - „Гриин Дей“ и „Офспринг“ просто вдигат шум, 
правят си купона и си прибират парите. „Секс Пис- 
тъле“ се опитват да им подражават.

ритъм, все по-бърз и по-бърз. Целта е да бъдеш граб
нат напълно, да се отдадеш изцяло и в транс да се дви
жиш според картечния порой. На Запад пейв-купони се 
правят В складове, изоставени постройки и задни дво-

Совс. У нас не е така, защото полицаите само това ча- 
ат, за да си изпробват новите палки. На Запад рейв- 

купоиитс текат с употребата на леки синтетични 
наркотици, най-често хапчета „екстъзи“. У нас те 
още не са популярни, но ако искате съвсем да откачи- ■ 
те, винаги има кпкво да изпушите пред дискотеката. 
Класици на жанра са „Продиджи“, макар чс тс използ
ват вокали и елементи от други стилове. Рейвърите 
(слушащи рейв) у нас носят увиснали огромни дрехи - 
дъната на гащеризоните им висят до коленете. Носят 
още сует-шърти (букВ. - потник, но всъщност нещо 
между блуза и пуловер) с качулка и бейзболни шапки. На 
пръв поглед „униформата“ е максимално улесняваща 
мятането по дансинга, но защо тогава са с тези ог
ромни обувки по 5 кг парчето?
Обичайната музика по дискотеките съвсем естест
вено е наречена „дене“, формално тя се разделя на 
доста стилчета (най-популяно с текно), но всъщност 
песните звучат почти еднакво. Това се дължи на об
щите елементи, които в различни пропорции си поде
лят стилчетата. Човек може да се ориентира какво 
са му пуснали, когато парчето с „чисто“ - рейв, текно 
или рап.
Рапът е най-яркият феномен В черноти музика от соу- 
ла насам. Появил се с 80-те години в Ню Йорк, до края 
на десетилетието той вече не привличаше само негри
те В САЩ. Една американка дори ми каза, че влияние
то ни рапа върху младежта е на път да възроди поезия
та В класическата й форма - рима, ритъм, куплети... У 
нас - като че ли и на Запад - най-популярната форма 
днес с гснгста-рапът. Ако го разгледаме музикално, 
Кулио нс с генгста-рапър, нищо, че хитът му се казва 
„Гангстерски рай“ и че е лежал В затвора. Генгста е 
Айс-Ти, защото речитативите му са гневни, нецензур
ни, пълни с насилие и расизъм, и придружени с тежки 
китари (влияние на белия метъл). Макар че социално
то послание в текстовете на практика е недостъпно 
за нашата младеж, тя умира за ритъма и чувството в 
музиката. Родните рападжии (слушащи рап, за разлика 
от „рапъри“ - изпълняващи рап) се обличат подобно на 
рейвърите, само че вместо тежки кожени патъци, но
сят тежки маратонки и бейзболната шапка задължи
телно е обърната с козирката назад.
Това са най-популярните стилове музика и свързани с 
тях групи сред тийнейджърите. Разбира сс, някои слу
шат фолк (най-вече юго или гръцки), други пък си па
дат по „Тсйк Дат“ или „Бон Джови“, защото изглеж
дат добре. С тях обаче не се занимавам тук.
Нашата младеж копира западната младеж, само че за 
две-три години постига това, което западната мла
деж е постигнала за десетилетия. Децата сс опитват 
да бъдат нещо, което им харесва или им с интересно и 
междувременно се превръщат В това. което са.
Разбира сс, в постмодерния ни свят всяко разгранича
ване на категории и поставяне на табелки е изкустве
но. Горните стилове и естетики се преплитат, прели
ват и променят. Познавам почитатели на „Пърл 
Джем“, които молят ди-джея да пусне рейв. Познавам 
пънкари, които „куфеят“ на Айс-Ти. Това е тенденция, 
която се засилва - младежите ни са толерантни и мо
гат да оценят хубавото В различното. Като че се 
свършват времената, когато твоята музика те про
тивопоставяше на слушащите друга музика. Когато аз 
бях тийнейджър, метълите се биеха с хипитата и пре
зираха дискаритс, а уейвовете бяха подигравани от 
всички останали. Сега само бръснатите глави са гото
ви да доказват различността си с насилие, но пък те са 
иай-тъпата част от нашата младеж. Останалите сме 
толерантни в музикалните си предпочитания и в роля
та си на бъдеще на тази страна, дай Боже някой ден да 
сме толерантни във всичко.

Георги Илиев
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употребяват, защото все трябва да се умре по няка
къв начин. Това, разбира се, са крайности, но преди да 
стане ясно, че грънджът е поредната пазарна поста
новка, доста хора вярваха. Пазарът хвана гръндж-мла
дежта за ръка. вкара я в някакво „поколение X“ и се зае 
да я обслужи. Беше време, когато гръндж-мода беше да 
си вържеш ризата около кръста, да си пуснеш фланел
ката отгоре и да ходиш през лятото с „кубинки“. Бла
жени години - грънджът беше млад! Сега от пънка е 
взето да си пробиваш носа, устните и ушите е какво 
ли не, от хипитата - да си увисиш по ръцете и врата 
тонове дрънкащи ламаринки, от метъла - да си обле
чен в черно, а отвсякъде - всякакви неща, които мо
жеш да си нахлупиш на главата.
Нашите деца много по-добре от западните знаят кол
ко гаден може да бъде жиВотът. Знаят, че освен това 
не е готин от собствен опит, а не защото Кърт го е 
изпял. Затова по нашите улици Виждате много 
гръндж-деца.
Най-популярната алтернатива в дискотечната музика 
е рейвът. Този стил дядовците и бащите единодушно 
наричат „думканица“. Наистина рейвът е преди всичко

Коприика Чсрвснкова (874)5-82)

Георги Лозанов,
Христо Буцев (980 04 95) 
Никола Вандов (80 21 08) 
Христо Градсчлиев

Геиовсва Димитрова - кино (80 21 08)
Диана Попова - пластични изкуства (80 21 08)
Елена Драгостциови - мушка (87 01 36)
Ирина Илиева - световна култура (80 04 18)
Любен Русков - регионална култура и читилиии) (80 04 18) 
Маргарита Гочева - образование и информация (87 01 36) 
Симона Янкова - литература и публицистики (87 01 36) 
Валентин Трианов - иместник отлворсн секретар 
Николай Върбицалиев - уредник (80 21 08)

ИПК „Родина“ ПАД. номератор: 75 391; счетоводство- Вмнр 
355 и 356, каса - Вътр. 415 и 483; разпространение - Вътр 307 
Напя МитеНя. Банкови сметки В Стопанска банка, клон 
„Тунджа*; В леви - 10 100 227 13, байков код 900 79 167

Ръкописи ое се Кръиънн*
158К - 1М61 - 1408
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